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Sammanfattning 
Reglerna angående skattetillägg som ett administrativt sanktionssystem infördes för att 
avkriminalisera mindre skatteförseelser och rent slarv, samt att få de skattskyldiga att 
bättre fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Sedan 1972, då systemet för skattetillägg infördes, 
har det genomgått flera förändringar, senast det skedde var 2003. I förarbetet till gällande 
lag anser Regeringen att det är av grundläggande betydelse att det administrativa sank-
tionssystemet framstår som rättvist och rimligt, och att det dessutom är förenligt med 
Europakonventionen. 
 
Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, vilket framgår av 2 kap. 23 § regerings-
formen. Detta innebär att svensk rätt tvingades anpassas till Europakonventionens krav 
och det gällde även skattetilläggssystemet. En del i denna anpassning var att utöka de 
subjektiva befrielsegrunderna till de skattskyldigas fördel. Detta genomfördes genom att 
införa möjligheter att få skattetillägget jämkat, samt att tillgodose kraven på en gene-
rösare tillämpning. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att jämföra de nya och gamla befrielsegrunderna, samt att 
beskriva hur de nya befrielsegrunderna har påverkat Skatteverkets bedömning vid beslut 
angående påförande av skattetillägg. Vi är intresserade av att se om jämkningsmöjlig-
heterna av skattetillägg har utnyttjats. 
 
För att få en uppfattning om hur många beslut angående skattetillägg som Skatteverket 
handlägger, och hur det förändrats under de senaste åren, har vi använt oss av statistik 
från Skatteverkets statistiska årsbok. Vi har även gjort en enkätundersökning riktad mot 
ett 50-tal omprövningsbeslut och grundläggande taxeringsbeslut angående påförande av 
skattetillägg vid skattekontoret i Arvika. Undersökningsmetoden var att ställa ett tjugotal 
frågor angående skattetillägg där svaren fördes in i en matris, vilket gjorde materialet mer 
överskådligt och mätbart.  
 
Det har även gjorts en jämförande studie mellan de gamla och de nya befrielsegrunderna. 
Vi har studerat ett antal rättsfall som dömts efter de gamla reglerna och jämfört med för-
arbeten till de nya grunderna, samt Skatteverkets nuvarande riktlinjer. Analysen är gjord 
punkt för punkt utifrån befrielsegrundernas ordning i 5 kap. 14 § i taxeringslagen 
 
Avslutningsvis har vi kommenterat om ovannämnda rättsfall skulle komma till ett annat 
avgörande utifrån nu gällande rätt, samt Skatteverkets statistik gällande skattetillägg och 
tillämpning av de nya befrielsegrunderna från och med 2004 års taxering. 
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1 Inledning 
För att förstå syftet med uppsatsen, en jämförande analys av den nya och den gamla 
lagstiftningen gällande befrielsegrunderna i taxeringslagen, ges en kortfattad problem-
bakgrund. Därefter redogör vi för uppsatsens syfte och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
I och med att det fanns en risk för att det svenska skattetillägget skulle kunna ses som 
brott enligt rättsskyddsgarantierna i artikel 6 i Europakonventionen, vilka sedan 1995 
gäller framför svensk lag, var det nödvändigt att förändra reglerna angående skatte-
tillägg.1

 
I det centrala rättsfallet RÅ 2000 ref 66, fann Regeringsrätten att skattetillägget omfattas 
av artikeln, och att bestämmelserna om skattetillägg är förenliga med de krav på bland 
annat rättvis rättegång som uppställs i artikeln. Även Europadomstolen slog fast i två 
domar den 23 juli 2002 , Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot 
Sverige, att skattetilläggsförfarandet innefattar anklagelse för brott enligt artikel 6 i 
Europakonventionen.2

 
För att utföra en översyn av skattetilläggsreglernas förenlighet med Europakonventionen 
tillsattes 1999 års skattetilläggskommitté (SOU 2001:25). I prop. 2002/03:106 lades ett 
förslag fram om nya regler för skattetillägg, vilka skulle börja tillämpas från och med 
2004 års taxering.3

 
En av förändringarna var att tillåta jämkning av påfört skattetillägg i de subjektiva 
befrielsegrunderna, där det tidigare bara varit möjligt att få full befrielse. Dessutom skulle 
reglerna tolkas mer generöst jämfört med den tidigare mer restriktiva tolkningen, och där-
med skulle det ge en mer rättvis bedömning och en ökad förutsebarhet. De tidigare 
reglerna om befrielse från särskild avgift fanns till och med 2003 års taxering i 5 kap. 6 § 
och motsvarades av 116 h § gamla taxeringslagen.4  
 
Enligt de nya befrielsegrunderna i 5 kap.14 § taxeringslagen, har en skattskyldig nu 
möjlighet att få skattetillägget nedsatt till hälften eller en fjärdedel vid vissa subjektiva 
bedömningar. Motiveringen var att öka möjligheterna att beakta förutsättningarna i det 
enskilda fallet, samt att kunna ta hänsyn till oskäligheter hänförliga till storleken på 
skattetilläggets belopp.5  
 

                                                 
1 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 128. 
2 A.a. 
3 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 206. 
4 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandet del 1, kommentar till Äldre Taxeringslag  5 kap. 6 §. 
5 Prop. 2002/03:106, s. 142. 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att jämföra de nya och gamla befrielsegrunderna, genom att 
studera ett antal rättsvall. Vi vill dessutom beskriva hur de nya befrielsegrunderna för 
skattetillägg påverkat Skatteverkets bedömning vid beslut om påförande av skattetillägg.  

1.3 Avgränsningar 
De nya befrielsegrunderna började gälla från och med 2004 års taxering, vilket innebär 
att det för närvarande inte finns några vägledande regeringsrättsavgöranden. Av det skälet 
har vi valt att jämföra de nya och gamla reglerna utifrån tidigare rättsfall, för att se om 
jämkning av skattetillägget hade varit möjlig. Uppsatsen behandlar endast de regler om 
skattetillägg som finns i taxeringslagen (1990:324). Enkätundersökningen har gjorts 
utifrån 52 grundläggande taxerings- och omprövningsbeslut från Skatteverket i Arvika. 
Vi har främst varit intresserade av huruvida jämkningsmöjligheterna av skattetillägg har 
utnyttjats. I arbetet redovisas även statistik från Skatteverket gällande beslut om 
påförande av skattetillägg. Denna statistik används för att ge en bild av hur många skatte-
tilläggsbeslut som årligen tas ut, och hur mycket pengar det rör sig om. Arbetet visar 
även förändringar över de senaste fem åren. 
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2 Metod 
I detta avsnitt redogörs först för den juridiska metoden, där rättskällor och lagtolknings-
metoder är centrala för rättsvetenskapen. Därefter beskrivs den samhällsvetenskapliga 
undersökningsmetod vi använt för sammanställning och analys av enkätundersökningen. 
Efter varje avsnitt kommenteras kort våra val av metoder. 

2.1 Juridisk metod 
Inom juridisk vetenskap är lagregler, domstolsavgöranden, förarbeten och annat som 
upplyser om rättsreglernas innehåll viktigt material. Systematisering och tolkning av 
detta material utgör huvuduppgifter för den dogmatiska rättsvetenskapen (rättsdog-
matiken). Det kan sägas vara ett sätt att söka vad gällande rätt innefattar inom ett visst 
område. I arbetet med rättskällorna som arbetsmaterial används dessutom olika tolknings-
metoder för att söka tyda innehållet i materialet.6

2.1.1 Rättskällorna 
Inom juridiken väger rättskällorna tungt. Lagstiftaren försöker på bästa sätt uppnå de 
uppsatta målen och domaren måste därefter fatta bindande beslut, vilka ska uppfattas som 
rättvisa även om argumentationen i förarbetet kan vara ofullständigt. Rättskälle-
principerna bestämmer olika rättskällors ställning i juridisk argumentation. Prejudikat och 
lagars förarbete bör beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation. Institutionella 
rekommendationer såsom Skatteverkets styrsignaler, övriga domar och rättsvetenskaplig 
litteratur får följas. Prejudikat är avgöranden av konkreta fall vilka blir vägledande för 
framtida beslut. Dessa avgöranden kommer från de högsta instanserna, Högsta dom-
stolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Lagförslagen åtföljs 
av propositioner som i regel innehåller motivuttalanden vilka utvecklar grunderna för 
lagstiftningsprodukten. Förarbetet kan anses uttrycka lagstiftarens vilja, men kan vid 
rättstillämpningen var ytlig och fragmentarisk då lagmotivet följs, istället för att beakta 
övergripande principer, värden och sammanhang vilket är särskilt viktigt inom skatte-
rätten7

 
I vårt arbete har vi använt oss av rättskällorna lagar, förarbeten, domar och styrsignaler. 

2.1.2 Lagtolkningsmetoder 
När en domare står inför ett konkret fall där frågan är om en lagregel kan läggas till grund 
för beslutet eller ej, är det väsentligt att försöka hitta den juridisk-tekniska meningen med 
regeln. Detta kallas för en subjektiv tolkning och används av flertalet svenska domare, 
och innebär att förarbetena har ett stort värde för dem som ska tillämpa reglerna.8 Det 
finns dessutom ett antal olika lagtolkningsmetoder. Här följer en beskrivning av ett antal 
av dessa regler: 

• Bokstavstrogen tolkning är en beskrivning av textens språkliga innebörd som 
lagdefinitioner och andra förklaringar av vissa ord och uttryck. 

                                                 
6 Strömholm, s. 9 
7 Peczenik, s. 31-42. 
8 Strömholm, s. 77-79. 

 7



 

• Vid teleologisk tolkning beaktas lagens ändamål och syfte. 
• En restriktiv tolkning innebär att tillämpningen begränsas till ordinära fall som 

omfattas av ordalydelsen. 
• Laganalogi används då fallet ligger utanför det språkligt sett tänkbara tillämp-

ningsområdet för bestämmelsen men där situationen liknar det ordinära fallet.9 
 
Juridisk tolkning av gällande rätt kan inte vara sann eller falsk utan endast riktig eller inte 
riktig med motiveringar genom avvägningar.10

 
Av Europadomstolens rättspraxis framgår att Europakonventionen bör tolkas dynamiskt, 
d.v.s. i ljuset av samhällsutvecklingen och förändringar i rättsuppfattningen i konven-
tionsstaterna. Detta innebär att den tolkning av artikel som var gällande när Europakon-
ventionen antogs förändras över tiden.11

 
För att analysera förarbetena till de lagregler som arbetet berörs av, har subjektiv och 
teleologisk lagtolkning använts. 

2.2 Samhällsvetenskaplig undersökningsmetod 
Inom samhällvetenskaplig forskning handlar det framförallt om att åstadkomma hållbara 
förenklingar av komplicerade fenomen. Variabeltänkandet är inom samhällsforskningen 
ett viktigt hjälpmedel där datamatrisens byggstenar, analysenheterna, variablerna och 
variabelvärdena utgör grunden.12  
 
Vi har valt att använda oss av detta verktyg för att samla och sammanställa de data vi 
erhöll från enkätundersökningen. 

2.2.1 Undersökningsenheter 
Undersökningsenheterna är de fall som ska undersökas. Det kan t.ex. vara personer, 
länder, år eller beslut. Bara forskarens fantasi och behov sätter gränsen för vilka objekt 
som fungerar. Antalet kan variera mellan en till oändligt många, det viktiga är att de är 
lämpliga för undersökningsfrågan.13

 
De undersökningsenheter vi använt oss av för att få svar på vår frågeställning är Skatte-
verkets beslut om påförande av skattetillägg. 

2.2.2 Variabler 
Variabler är de egenskaper hos undersökningsenheterna som gör att de varierar. Är 
exempelvis undersökningsenheterna personer, varierar egenskapen kön mellan pers-
onerna. Det kan dessutom vara olika grader eller intervall av någon egenskap. En egen-
skap som inte varierar kallas en konstant. Om en underökning till exempel gäller alla 
kommuner, är en gemensam egenskap att de finns i Sverige. Ingen variation förekommer 
                                                 
9 Peczenik, s. 50-52. 
10 A.a., s. 94. 
11 Axén & Leidhammar, s. 13. 
12 Esaiasson, s. 45. 
13 A.a., s. 49. 
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då mellan undersökningsenheterna gällande denna egenskap. Ibland behövs ändå dessa 
konstanter i undersökningen.14

 
Variablerna i vår undersökning bestod av ett antal frågor som ingick i en enkätunder-
sökning rörande skattetillägg. Dessa frågor finns presenterade i bilaga 1. 

2.2.3 Variabelvärden 
För att kunna mäta fenomenet ifråga måste enheternas variabler ha värden. Ett variabel-
värde är det vi empiriskt har observerat och kan bestå av både siffror och text.15

 
I vår undersökning användes endast text, vilket visas nedan i exemplet på datamatris. 

2.2.4 Datamatris 
En datamatris är en schematisk tvådimensionell uppställning över det valda under-
sökningsmaterialet, och utgör ett hjälpmedel för att sammanfatta och förenkla verklig-
heten. I datamatrisens rader och kolumner används de undersökningsenheter och 
variabler undersökningen består av och i cellerna förs observationerna in i form av 
värden.16

 
Tabell 2.1: Exempel på datamatris 
 
Undersöknings- 
enheter  Variabler  
 Vilket taxeringsår 

avser beslutet? 
Vilken fråga avser 
skattetillägget? 

Har jämkning av 
skattetillägget skett? 

Beslut 1 2004 Ofullständig dekl. Nej 

Beslut 2 2005 Utebliven dekl. Nej 

 
När vi genomfört den empiriska undersökningen av besluten, förde vi in uppgifterna i en 
datamatris enligt ovan. Våra undersökningsenheter bestod dels av beslut, vilka num-
rerades, dels av variabler, som var de frågor vi ställde. Svaren (observationerna) fördes in 
i cellerna. På detta sätt blev materialet överskådligt, och det blev enklare att göra 
beräkningar och diagram av det vi särskilt var intresserade av. 

2.2.5 Beskrivande/förklarande undersökning 
Ett viktigt steg i planeringen av undersökningen är att hitta en relevant jämförelsepunkt. 
Detta kallas även att välja forskningsdesign. Det handlar mycket om vilken ambition vi 
har med undersökningen, om vi vill förklara eller beskriva. En förklarande undersökning 
kan antingen vara teoriprövande eller en teoriutvecklande.17

 

                                                 
14 Esaiasson, s. 52. 
15 A.a., s. 47. 
16 A.a., s. 46. 
17A.a., s. 95. 
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Denna undersökning är beskrivande och jämförelsen görs mellan de gamla och nya befri-
elsegrunderna i reglerna för skattetillägg. Detta görs genom att undersöka vad som sagts i 
förarbetena, i bland annat  SOU 2001:25 och i prop. 2002/03:106. 

2.2.6 Urval 
Det optimala skulle vara att lösa problem genom att analysera samtliga fall, en så kallad 
totalundersökning. Men detta är oftast inte möjligt. Det finns därför vissa former av 
delurval av en större population som alternativ. För att öka generaliserbarheten bör ett 
rent slumpmässigt urval undvikas till fördel för ett mera planerat. Godkända enheter 
enligt vetenskapen är: 
 

• Totalundersökning – alla enheter i tiden eller i rummet undersöks. 
• Obundet slumpmässigt urval – hela populationen måste identifieras för att sedan 

ta ut ett medel av dessa. 
• Strategiskt urval – ett medvetet tänkt urval som antingen kan vara typiska fall, 

vilka kräver argumentation, eller kritiska fall, vilka passar för att pröva mina 
teorier.18 

 
Den 1 januari 2004 bildade Riksskatteverket och landets tio regionala skattemyndigheter 
en helt ny myndighet: Skatteverket. Det blev en myndighet med hela landet som verk-
samhetsområde. Målet var att skapa nya och bättre förutsättningar för en enhetlig och lik-
formig rättstillämpning och på bästa sätt möta medborgarnas krav och behov genom att 
åstadkomma ett mer enhetligt förhållningssätt.19 Därmed ska det inte spela någon roll var 
i landet undersökning utförs, då Riksskatteverkets styrsignaler gäller för alla skattekontor 
i hela landet.  
 
På grund av avstånd och tillgänglighet valde vi att undersöka 52 beslut gällande 
påförande av skattetillägg vid skattekontoret i Arvika. Besluten gällde fysiska personer 
från taxeringsåren 2004 och 2005, vilka därmed omfattades av de nya befrielsegrunderna. 
Vid vårt urval av rättsfall utgick vi ifrån några ofta omnämnda, viktiga avgöranden vilka 
vi ansåg vara relevanta för vår jämförelse. Vi gjorde ett slumpmässigt urval av ett tjugotal 
rättsfall utifrån befrielsepunkterna i taxeringslagen 5:14, där vi slutligen valde ut 15 fall 
med varierande utgång i varje enskild befrielsepunkt. Därmed var det möjligt att se om 
utgången i fallen kunde ha blivit en annan om skattetillägget kunde ha jämkats till hälften 
eller en fjärdedel i stället för att helt efterges eller kvarstå.  

2.2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett centralt problem inom forskningen, vilket beror på att undersöknings-
arbetet innefattar både teori och empiri. Svårigheten är att formulera frågor i teorin och 
sedan undersöka ”rätt” frågor operationellt, d.v.s. de frågor som teoretiskt ska under-
sökas. 
 
 

                                                 
18 Esaiasson, s. 110 och 191. 
19 Prop. 2002/03:99, s. 1. 
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Validitet kan definieras på tre sätt: 
• Begreppsvaliditet är ett mått på hur väl våra teoretiska definitioner av de centrala 

begreppen stämmer överens med våra operationella mätverktyg. Om de teoretiska 
begreppen har en dålig överensstämmelse med den empiriska undersöknings-
metoden, uppstår det systematiska fel som upprepas genom hela undersök-
ningen.20 

 
• Resultatvaliditet ger svaret på frågan om vi undersöker det som vi säger att vi ska 

undersöka. För att uppnå en bra resultatvaliditet måste begreppsvaliditeten vara 
god och reliabiliteten hög. En utvärdering av validiteten i resultatet kan göras 
först när undersökningen är genomförd. Reliabiliteten är ett mått på om det finns 
systematiska eller slumpmässiga mätfel. Begreppsvaliditet tillsammans med resul-
tatvaliditet kallas även intern validitet.21 

 
• Extern validitet talar om hur väl resultatet som uppnåtts kan generaliseras till hela 

populationen. För att kunna generalisera krävs godkända urval t.ex. samtliga fall 
eller strategiska urval.22 

 
De centrala begreppen i vårt arbete är skattetillägg och befrielsegrunderna i taxerings-
lagen, vilka definieras i teoriavsnittet. Valet av undersökningsmetoder har gjorts utifrån 
vad vi undersökt. I rättsfallen och förarbetena används den juridiska metoden, och i 
enkätundersökningen den samhällsvetenskapliga metoden. Statistiken från Skatteverket 
angående skattetillägg kan i vissa fall användas för att förklara eller beskriva ett visst 
mönster. 
 
Om vi åstadkommit en god begreppsvaliditet och inga slumpmässiga mätfel förekommer, 
bör vi ha uppnått en god resultatvaliditet. 
 
Det har inte varit vår avsikt att generalisera, utan enbart analysera och beskriva utifrån ett 
antal enskilda fall. Detta gäller för både enkätundersökningen och rättsfallen. 
 
 

                                                 
20 Esaiasson, s. 61. 
21 A.a., s. 67. 
22 A.a., s. 175. 
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3 Teori 
I detta avsnitt redogörs för vad skattetillägg är och vad som kan ligga till grund för att det 
påförs. Därefter Europakonventionens påverkan av våra skattetilläggsregler och vad det 
har fått för konsekvenser i den svenska lagstiftningen. Vidare beskriver vi de nya reglerna 
för befrielse eller jämkning av skattetillägget vilket blev resultatet efter skattetilläggs-
utredningen Slutligen beskrivs Skatteverkets interna anvisningar och statistik angående 
skattetillägg från Skatteverkets statistiska årsbok. 

3.1 Skattetillägg 
Skattetillägget infördes i Sverige den 1 januari 1972 som ett administrativt sanktions-
system för att avkriminalisera enklare fel som vanliga löntagare gjorde sig skyldiga till. 
Huvudsyftet var att garantera att de skattskyldiga fullgjorde sin uppgiftsskyldighet på ett 
korrekt sätt. Denna reform medförde att en ny skattebrottslag tillkom och skattetillägget 
blev ett administrativt förfarande som skulle beslutas av Skattemyndigheterna (nuvarande 
Skatteverket). Skattetillägget skulle varken kräva uppsåt eller oaktsamhet utan bygga på 
vissa objektiva och konstaterbara fakta. Det fanns ett stort behov av att försöka stävja 
skattefusket genom en mer effektiv skattekontroll vilket var skälet till att Skatte-
myndigheterna fick påföra skattetillägg. Det gamla straffrättsliga förfarandet kritiserades 
för bristen på effektivitet, systematik och likformighet. Med ett administrativt sanktions-
system skulle sanktionerna komma att träffa jämnare och rättvisare. 23

 
Skattetillägg skulle påföras vid oriktigt meddelande och vid skönstaxering. Då schablon-
regler skulle tillämpas och avgift utgå utan hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet, infördes 
vissa befrielsegrunder. 1975 kom kritik i form av motioner där det ansågs att ytterligare 
befrielsegrunder och möjlighet att jämka skattetillägget borde införas för en mer nyan-
serad tillämpning. Denna kritik fick inget genomslag förrän skattetilläggsförfarandet 
började synas utifrån Europakonventionens krav. Nu skulle en ändrad reglering tillgodose 
kraven på nyanserad tillämpning, utökad förutsebarhet och likformighet. Detta gjordes 
bland annat med jämkningsmöjligheter av det påförda skattetillägget i de subjektiva 
befrielsegrunderna.24

 
Idag finns reglerna om skattetillägg i 5 kap. taxeringslagen (1990:324). 1 § innehåller 
förhållandena när skattetillägg får tas ut och dessa motsvarades av 116 a § i gamla 
taxeringslagen (1956:623). De nuvarande befrielsegrunderna finns i 14 § och fram till år 
2003 i 6 §, vilka motsvarades av 116 h § i gamla taxeringslagen. 

3.1.1 Skattetillägg enligt taxeringslagen (1990:324) 
Enligt 5 kap. 1-2 §§ kan skattetillägg påföras när 

• den skattskyldige på annat sätt än muntligen under förfarandet lämnat en oriktig 
uppgift till led för taxeringen eller i ett mål om taxering. (1 §) 

• en avvikelse från självdeklaration har skett genom skönstaxering (2 § p.1) 
• skönstaxering har skett på grund av utebliven självdeklaration. (2 § p. 2) 

                                                 
23 SOU 2001:25, s. 67. 
24 A.a. 
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3.1.2 Förutsättningar för att påföra skattetillägg 
Skatteverket kan påföra skattetillägg under förutsättning att 

• skatteverket kan bevisa oriktig uppgift och 
• skatteverket inte har godtagit den oriktiga uppgiften och 
• den oriktiga uppgiften leder till för låg beskattning25 

 
Den skattskyldige har som huvudregel bevisbördan när exempelvis ett avdrag yrkas i 
deklarationen och måste då kunna göra det sannolikt att denne verkligen haft kostnaden. 
Normalt ska ett avdrag som nekas inte leda till skattetillägg. För att skattetillägg ska utgå 
krävs att det förekommit en oriktig uppgift och då har Skatteverket bevisbördan.26

3.2 Oriktig uppgift 
Fr.o.m. 2004 års taxering definieras oriktig uppgift i 5 kap. 1 § 2 st. taxeringslagen 
(1990:324): 
En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den 
skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift 
till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte 
anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör 
tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig 
om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. 
 
Det är inte bara direkt osanna uppgifter som kan leda till att skattetillägg påförs. Även 
förtigande av uppgifter kan anses utgöra en oriktig uppgift, under förutsättning att den 
skattskyldige uttryckligen eller underförstått får anses ha gjort gällande att alla uppgifter 
av betydelse lämnats. Det är bara oriktiga eller missvisande uppgifter som kan föranleda 
att skattetillägg påförs. Har den skattskyldige öppet redovisat de faktiska förhållandena 
men gjort en felaktig bedömning av de rättsliga konsekvenserna kan skattetillägg inte 
påföras, då det istället ses som ett oriktigt yrkande. 
 
Med oriktig uppgift avses: 

• Falska uppgifter 
• Inga uppgifter 
• Ofullständiga uppgifter  
•  

Falsk uppgift: Att en skattskyldig exempelvis yrkar ett högre avdrag än vad den verkliga 
kostnaden är. 
 
Ingen uppgift: Att en skattskyldig exempelvis inte har redovisat en inkomst som denne 
har haft. 
 
Ofullständig uppgift: Här måste klargöras om den skattskyldige fullgjort sin uppgifts-
skyldighet enligt 3 kap 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Vidare om 

                                                 
25 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 63. 
26 A.a., s. 63. 
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den ofullständige uppgiften tillskapar utredningsskyldighet för Skatteverket, vilket inne-
bär att det föreligger ett oriktigt yrkande.27

 
Det är Skatteverket som har bevisbördan att oriktig uppgift har lämnats och beviskravet 
är att den oriktiga uppgiften ska vara visad eller styrkt. Skattetillägg kan dessutom 
påföras om den oriktiga uppgiften lämnats i ett mål om taxering. Detta gäller dock endast 
om uppgiften har prövats i sak. Har talan avvisats får skattetillägg inte påföras, trots att 
den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift i målet. Har den oriktiga uppgiften lämnats i 
ett annat sammanhang, är dessa bestämmelser inte tillämpliga.28

3.2.1 Skattskyldiges uppgiftsskyldighet 
I princip ska den skattskyldige vid deklarationstillfället lämna alla upplysningar som 
Skatteverket behöver för att kunna fatta ett riktigt taxeringsbeslut. I 3 kap. 1 § lagen om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227) framgår i detalj vad en självdekla-
ration ska innehålla.29

3.2.2 Skatteverkets utredningsskyldighet 
Enligt 3 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) ska Skatteverket se till att ärendena blir till-
räckligt utredda, oavsett för- eller nackdel för den skattskyldige.30 För att Skatteverket 
ska anses ha en utredningsskyldighet krävs att det finns brister i den skattskyldiges 
redovisning, eller att misstanke om brister föreligger. Om bristerna inte gått att upptäcka 
vid normal granskning inträder inte utredningsskyldigheten.31 Utredningsskyldigheten 
aktualiseras dessutom om en uppgift är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till 
grund för ett beslut.32

3.2.3 Oriktigt yrkande 
Har den skattskyldige öppet yrkat ett avdrag med fel belopp kan det i stället för oriktig 
uppgift vara fråga om ett oriktigt yrkande. Detta gäller om Skatteverket ändå kunnat göra 
en korrekt värdering med hjälp av de upplysningar som den skattskyldige lämnat kring 
sakförhållandet.33

3.3 Europakonventionens påverkan 
Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag vilket innebär att den ska tillämpas direkt 
av våra domstolar och myndigheter. I regeringsformen 2:23 fastställs att Europakonven-
tionen gäller som lag i Sverige, framför den nationella lagen, vilket innebär att svensk lag 
måste anpassas till konventionens skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna.34 När det gäller skattetillägg är det främst två punkter i artikel 6 som 
är adekvata: 

                                                 
27 Skatteverkets internmaterial, Skattetillägg och förseningsavgifter ang. 5 kap i TL, s. 5. 
28 Prop. 2002/03:106, s. 116. 
29 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 57. 
30 Gäverth, Skattenytt 12/2005, s. 705-706. 
31 Skatteverkets internmaterial, Skattetillägg och förseningsavgifter ang. 5 kap i TL, s. 5. 
32 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 45. 
33 Gäverth, Skattenytt 12/2005, s. 705. 
34 Regeringsformen (Lag 1994:1468). 
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• Var och en ska, vid prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av 
en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 
förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som 
upprättats enligt lag.  

• Var och en som blivit anklagad för brott, ska betraktas som oskyldig till dess hans 
skuld lagligen fastställts.35 

 
I rättsfallet RÅ 2000 ref 66 prövades om det svenska skattetilläggsförfarandet var 
förenligt med artikel 6 i Europakonventionen eller om det var att ses som ett straff för 
brottslig gärning.36 I målet yrkade AB Volvo att det påförda skattetillägget skulle undan-
röjas eller efterges och anförde att det svenska skattetilläggsförfarandet inte stod i över-
ensstämmelse med de krav som hade uppställts i artikel 6 i Europakonventionen. Bolaget 
påpekade att Skatteverket som myndighet kunde påföra och verkställa straff i form av en 
sanktionsavgift utan någon beloppsgräns uppåt vilket betyder att skattetillägget kunde 
uppgå till orimligt höga belopp. Dessutom kunde avgiften påföras utan krav på oakt-
samhet eller uppsåt. Bolaget ansåg även att målet inte avgjorts inom skälig tid och att 
skattetillägget inte stod i proportion till bolagets eventuella försummelse och att det 
därmed fanns särskilda skäl för eftergift eller jämkning av skattetillägget.37

 
För att Regeringsrätten skulle kunna göra en bedömning användes vissa domar från 
Europadomstolen (målen Öztûrk och Bendenoun samt domarna i målen Engel, Deweer 
och Kadubec) som ledning. För att avgöra om skattetillägget var att anse som brott i kon-
ventionens mening användes tre kriterier; klassificering i den nationella rätten, gärning-
ens natur samt påföljdens karaktär och stränghet. I vissa domar var skattetillägget att anse 
som brott. Regeringsrätten ansåg här att artikel 6 var tillämplig på det svenska skatte-
tillägget, framförallt mot bakgrund av skattetilläggets karaktär och stränghet. Det 
konstaterades att skattetillägget i princip kunde komma att uppgå i mycket höga belopp 
utan någon begränsning uppåt. Regeringsrättens samlade bedömning blev att det svenska 
skattetillägget ansågs falla in under artikel 6 i Europakonventionen. För att uppnå kraven 
på en rättvis rättegång enligt artikeln fann Regeringsrätten anledning att se över utform-
ningen av regleringen av skattetilläggsförfarandet.38

3.3.1 Dubbelbestraffning 
Då en skattskyldig både kan påföras skattetillägg och dömas för straffansvar för samma 
oriktiga uppgift blir det en form av dubbelbestraffning. Men detta utgör inget hinder 
enligt svensk rätt då skattetillägget ses som en administrativ sanktion utan krav på uppsåt 
eller oaktsamhet, medan straffansvar är en straffrättslig påföljd med krav på uppsåt eller 
oaktsamhet. Det är alltså fråga om olika rekvisit för samma gärning.39 Ingenting hindrar 
att Sverige hanterar skattetilläggen som en administrativ sanktion under förutsättning att 
kraven i artikel 6 är uppfyllda.40

                                                 
35 SOU 2001:25, s. 132. 
36 A.a., s. 127. 
37 RÅ 2000 ref 66. 
38 A.a. 
39 A.a. 
40 Dahlqvist, s. 90. 
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3.3.2 Oskuldspresumtion 
Enligt oskuldspresumtionen ska den som är anklagad för brott betraktas som oskyldig 
tills hans skuld lagligen fastställs. Detta gjorde att prövning av skattetillägg kom i 
konflikt med oskuldspresumtionen då det inte fanns något klart beviskrav. För att und-
vika denna konflikt ska prövningar av Skatteverket och förvaltningsdomstolarna numera 
vara mer nyanserad och inte alltför restriktiv. Det nya uttrycket ”klart framgår” i lag-
texten ska klargöra beviskravet. Beviskravet för oriktig uppgift uttrycks i termer av 
”visat/styrkt” och är strängare än vad som gäller i den ordinarie skatteprocessen där 
kravet uttrycks i termen ”sannolikt”.41

3.3.3 Skälig handläggningstid 
Det finns inte någon närmare beskrivning av vad som ska anses som oskäligt lång tid i 
förarbetena  och det kan inte heller utläsas ur konventionens artikel 6 eller av praxis från 
Europadomstolen.42 Enligt regeringen måste denna fråga bedömas utifrån varje enskilt 
fall och bedömas efter frågans svårighetsgrad och komplexitet.43  

3.3.4 Proportionalitetsprincipen 
Det ska föreligga rimlig proportion mellan brottet och den ådömda brottspåföljden.44 
Enligt skattetilläggssystemet har en skattskyldig i princip ett strikt ansvar för oriktigt 
uppgiftslämnande och kan åläggas ekonomiska påföljder som kan komma att uppgå till 
betydande belopp. Straffmätningsprinciper vid utdömande av ekonomiska påföljder är ett 
område som i princip överlämnats åt de enskilda medlemsstaterna att reglera och tillhör 
inte något intresse som skyddas av konventionen. För att bedöma om skattetillägget 
strider mot proportionalitetsprincipen blir utgångspunkten de rättsäkerhetsgarantier vilka 
artikel 6 i Europakonventionen innehåller.  Enligt artikeln hindras inte regler om strikt 
ansvar, utan kravet på proportionalitet uttrycks med rekvisitet ”uppenbart oskäligt”. 
Skattetillägget kan efterges om påföljden inte står i rimlig proportion till den försum-
melse vilket den uppgiftsskyldige gjort sig skyldig till. Reglerna är dessutom konstru-
erade så att skattetillägget står i matematisk proportion till den undandragna skatten.45

3.3.5 Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet Europakonventionen 
Denna artikel åberopades i rättsfallet NJA 2000 s. 622 för att avgöra om skattetillägget 
kunde utgöra hinder för att döma till skattebedrägeri. Rättsfallet återges i en samman-
fattning längre fram. Den svenska översättningen lyder: Ingen får lagföras eller straffas 
på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit 
slutligen frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat. 

3.4 Befrielsegrunderna 
Vid påförande av skattetillägg ska prövning ske i två led. Först undersöks om de 
objektiva förutsättningarna är uppfyllda och därefter om det finns någon befrielsegrund. 

                                                 
41 Leidhammar, Europakonventionens tillämplighet i skatteförfarandet,  Festskrift till Nils Mattsson, s. 190. 
42 Prop. 2002/03:106, s. 145. 
43 Alhager, Skattenytt 9/2003. 
44 Bergström, Juridiska termer, 1992. 
45 RÅ 2001:66. 
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Enligt de nya befrielsegrunderna finns möjlighet till hel eller delvis befrielse från 
tillägget. Efter Regeringsrättens dom i RÅ 2000 ref 66 och avgöranden i Europa-
domstolen, Janosevic mot Sverige samt Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige46 
ansåg regeringen att regleringen av skattetilläggsförfarandet måste anpassas till oskulds-
presumtionen. Detta medförde att det nu utöver hel befrielse är möjligt att få skatte-
tillägget jämkat till hälften eller en fjärdedel.47 Efter kritik mot att systemet tillämpats 
restriktivt ska de nuvarande befrielsegrunderna enligt propositionen tillämpas mer gene-
röst och rättvist för att öka förutsebarheten.48 Denna förändring gör det möjligt att öka 
förutsättningarna för en mer nyanserad bedömning.49

3.4.1 Förarbetena till de gamla befrielsegrunderna 
I betänkandet (SOU 1977:6) läggs förslag fram om bland annat vidgade möjligheter att 
efterge eller reducera påfört skattetillägg. Vidare föreslås lägre skattetillägg på de direkta 
skatterna där skattebortfallet är förhållandevis litet, då kontrollmaterial normalt finns 
tillgängligt vid granskningen.50 Den kritik som framfördes mot det administrativa 
sanktionssystemet handlade bland annat om att det blivit dyrbart för vissa skattskyldiga 
och dessutom en brist på nyansering. Positivt är att systemet stärkt skattemoralen. Skatte-
utskottet framhöll att det var angeläget att påskynda frågan om jämkning av skatte-
tillägget.51

 
I JO:s ämbetsberättelse 1975, kritiserar JO de lokala skattemyndigheterna för att tillämpa 
befrielsegrunderna snarare restriktivt än generöst, trots att den nya lagstiftningen förordar 
en mjuk tillämpning enligt förarbetena. Enskilda organisationer efterfrågar bland annat 
möjlighet till jämkning av skattetillägg, där avsaknaden av nyanserad tillämpning ansågs 
vara en svaghet i sanktionssystemet. Sanktionen stod inte i förhållande till förseelsens 
svårighetsgrad, utan till den skatt som kunde ha undandragits och det ansågs inte rimligt 
att sätta högre skattetillägg än i genomsnitt 25 % av den undandragna skatten.52

 
Av utredningens remissinstanser föreslår en övervägande del att bestämmelser om 
jämkning av skattetillägg införs. Det vanligaste förslaget var att kunna jämka skatte-
tillägget till hälften och att jämkningen förenas med ett ”tak” för sanktionen, sett till den 
skattskyldiges skatteförmåga.53

 
Utredningen anser att systemet med skattetillägg haft flera positiva effekter. Det har 
medfört en mer frekvent, jämnare och rättvisare bedömning gentemot de skattskyldiga. 
Skattetillägg är mindre betungande än vad böter är vid skattebrott och domstolarna har 
avlastats. Behovet av att gradera skattetilläggen efter den subjektiva skulden hos den 
skattskyldige anses inte finnas även om det funnits kritik mot att avgifter påförs vid ”rent 
slarv” eller glömska. Kritiken mot en alltför odifferentierad tillämpning menar utred-
                                                 
46 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 128. 
47 Alhager, Skattenytt 9/2003. 
48 Prop. 2002/03:106, s. 142. 
49 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandet del 1, kommentar till Taxeringslag 5 ka.p. 14 §. 
50 Prop. 1977/78:136, s. 46. 
51 A.a., s. 62. 
52 A.a., s 63-64. 
53 A.a., s. 63-64. 
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ningen beror på att många fler påförs skattetillägg än vad som tidigare föranledde straff. 
Ett åtal ses inte lika bagatellartat som ett påfört skattetillägg gör för den skattskyldige.54

 
Eftergiftsgrunderna har i många fall tillämpats på ett alltför stelt och bokstavligt sätt och 
rättstillämpningen har getts alltför obetydligt utrymme för befrielsegrunden ”därmed 
jämförlig omständighet”. Utredningen konstaterar att det för närvarande saknas jämk-
ningsmöjlighet av skattetillägget i de fall det föreligger ursäktande omständigheter där en 
övervägning bör ske om skattetillägget ska efterges. Det finns ett behov av att i vissa fall 
kunna jämka skattetillägget och en sådan möjlighet bör utformas som en regel med viss 
del av avgiften. En alltför nyanserad jämkning i flera steg skulle med säkerhet bidra till 
svåra avvägningsproblem. Utredningen föreslår en jämkning med hälften vid en sådan 
omständighet, vilket för närvarande ska beaktas om befrielsegrund föreligger, men inte är 
så uttalad att hela tillägget bör efterges. För fysiska personer bör även en jämkning med 
hälften kunna göras med hänsyn till personens ekonomiska och sociala situation.55

 
Föredragande uttalar att en sådan stor mängd ärenden (betänkandet redovisar att antalet 
påförda skattetillägg för oriktig uppgift uppgick vid 1976 års taxering till 47 412 fall) 
ställer krav på enkla och lättillämpade regler. Det skulle inte vara möjligt att uppnå en 
jämn och rättvis tillämpning av regler om hälfteneftergift, anser han. Föredragande 
förordar inte förslaget om hälfteneftergift då det skulle medföra gränsdragningsproblem, 
med hänsyn till styrkan i skälen. Däremot föreslås andra vägar som att sänka den 
generella nivån på skattetillägget från 50 % till 40 %, istället för mera komplicerade 
regler för nedsättning. Det anses inte finnas något behov av ytterligare befrielsegrunder 
eller några subjektiva rekvisit. Men reglerna bör tillämpas mer generöst med större 
hänsyn till det enskilda fallet.56

 
Den slutliga lagtextens lydelse i 116 h § gamla taxeringslagen (se nedan i 5:6 nya 
taxeringslagen) har i stort sett varit oförändrad fram till lagförslaget i prop. 2002/03:106, 
som började gälla för 2004 års taxering. 

3.4.2 Befrielsegrunderna t.o.m. 2003 års taxering (5:6 TL) 
Den skattskyldige skall befrias helt från särskild avgift 

1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den 
skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att 
den framstår som ursäktlig, 

2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till 
uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller 

3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften. 
Den skattskyldige får befrias helt från skattetillägg även när det belopp som kunde ha 
undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.57

                                                 
54 Prop. 1977/78:136, s. 69-72. 
55 Prop. 1977/78:136, s. 69-72. 
56 A.a., s. 141-150. 
57 Taxeringslagens befrielsegrunder 1997:494. 
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3.4.3 Förarbetena till de nya befrielsegrunderna 
Skattetilläggskommittén har utgått från att det måste finnas ett sanktionssystem mot 
lämnande av oriktiga uppgifter på skatteområdet. Det anses viktigt för hela skatte-
systemets funktion att korrekta uppgifter lämnas till grund för beskattningen. Kommittén 
anser att gällande system för skattetillägg inte är idealiskt och att systemet är svårt att 
förutse för den skattskyldige samt har inslag av godtycke och orättvisa. En allmän 
utgångspunkt har varit att ett nytt eller ändrat system bättre måste anpassas till Europa-
konventionens krav, där kommittén gör en ingående granskning av konventionens 
betydelse. En utgångspunkt har dessutom varit att hanteringen av skattetillägg bör ha sin 
tyngdpunkt hos skattemyndigheterna där praktisk möjlighet finns att hantera stora mäng-
den av beslut om skattetillägg. Även fortsättningsvis bör kravet för att skattetillägg ska 
kunna tas ut vara att den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift.58

 
Kommittén anser att en av förutsättningarna för en sanktion, med den bestraffande 
karaktären som skattetillägg har, är att den skattskyldige verkligen är skyldig till att en 
oriktig uppgift har lämnats. Skäl för att anta att den oriktiga uppgiften lämnats med upp-
såt eller av oaktsamhet bör finnas. Det anses att omständigheterna kring själva gärningen 
bör ingå i de grundläggande rekvisiten för skattetillägg. Skyldigheten att lämna uppgifter 
till ledning för deklarationsgranskningen har ökat under senare år och det har medfört en 
förenkling både när det gäller skattskyldigas deklarationer och granskningen för skatte-
myndigheten. Detta borde komma den skattskyldige till godo när det gäller skatte-
tillägg.59

 
Kommittén anser att det finns skäl som talar både för och emot införandet av 
jämkningsmöjlighet. En risk kan vara besvärliga överväganden för myndigheter och 
domstolar vilket kan medföra en splittrad praxis. Det som talar för jämkningsmöjligheten 
är när det uppstår gränsfall i frågan om skattetillägg ska utgå eller inte. Det kan till 
exempel vara fall där den skattskyldige visat oaktsamhet vilket inte kan anses som 
ursäktligt men ändå är förhållandevis obetydligt. Kommittén diskuterar även frågan då 
beloppet på ett skattetillägg inte skulle stå i rimlig proportion till oaktsamheten där 
jämkning bör kunna göras. Ett annat fall är när det har tagit oskäligt lång tid sedan den 
oriktiga uppgiften lämnades och det inte beror på den skattskyldiges handlande. Med 
utgångspunkt från Europakonventionens artikel 6 anser kommittén att skattetillägg bör 
anses som straff och därmed har den skattskyldige rätt till prövning i domstol inom skälig 
tid. Det är tveksamt om det är förenligt med konventionen att en domstol inte har 
möjlighet att beakta tidsaspekten när straffet ska bestämmas. Kommittén är medveten om 
att införandet av möjligheten till att jämka skattetilläggen kan leda till oenhetlig praxis 
inledningsvis, men risken kan dock accepteras när det är en förändring till den skatt-
skyldiges förmån.60

 
Regeringen skriver i sitt förslag när det gäller hel eller delvis befrielse från särskild avgift 
att det är av grundläggande betydelse att det administrativa sanktionssystemet framstår 
som rättvist och rimligt. Dessutom ska det vara förenligt med Europakonventionen. I 
                                                 
58 Sammanfattning av 1999 års skattetilläggskommittés betänkande, SOU 2001:25, s. 13-15. 
59 A.a., s. 16-17. 
60 A.a., s. 22-23. 
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förslaget ändras innehållet i befrielsegrunderna i förtydligande syfte och kompletteras 
med ett par nya befrielsegrunder för att få en mer rättvis och generös tillämpning samt för 
att öka förutsebarheten. Förutom hel befrielse av skattetillägget bör även delvis befrielse 
införas för att öka möjligheterna att ta hänsyn till förutsättningarna i det enskilda fallet 
samt att kunna beakta oskäligheter hänförliga till skattetilläggets storlek.61

 
Enligt regeringens förslag, ska befrielse från särskild avgift ske om felaktigheten eller 
underlåtenheten framstår som ursäktlig eller att det annars skulle vara oskäligt att ta ut 
avgiften med fullt belopp. Vid bedömningen av ursäktlighetskriterierna ska det först 
beaktas om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett samband med den 
skattskyldiges ålder, hälsa eller liknade förhållanden vilka kan anses som ursäktliga. Det 
andra som ska beaktas är om oriktigheten beror på att den skattskyldige har felbedömt en 
skatteregel eller betydelsen av de faktiska förhållandena. Genom att det är den enskildes 
bedömning av reglerna som ska framstå som ursäktlig, blir det subjektiva inslaget i 
bestämmelserna tydligt. Vid bedömning av ursäktligheten ska utgångspunkten vara vad 
som förväntas av de skattskyldiga i allmänhet. Det tredje som ska beaktas är om 
felaktigheten eller underlåtenheten beror på vilseledande eller missvisande kontroll-
uppgifter. Det kan ses som ett komplement till förslaget, att skattetillägg inte ska tas ut 
om den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av en 
kontrolluppgift som har lämnats enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 
62

 
Vid bedömningen av oskälighetsrekvisiten ska först beaktas om avgiften inte står i rimlig 
proportion till felaktigheten eller underlåtenheten. Regeringens avsikt är här att öka 
förutsebarheten och att tillämpningen ska bli mer generös. Exempelvis kan det anses som 
oskäligt att ta ut skattetillägg i de fall där en skattskyldig får bifall för sin talan i de första 
instanserna men sedan får avslag i sista instans. Den föreslagna bestämmelsen ska ha 
karaktären av ”ventil” och till skillnad från tidigare bestämmelse finns det inget krav på 
att det ska vara uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. För det andra ska hänsyn tas till om 
det har tagit oskäligt lång tid i processen. Här är syftet att anpassa bestämmelsen till 
Europakonventionen där artikel 6 säger att domstolsprövning ska ske inom skälig tid.63

 
Genom förslaget om delvis nedsättning av avgiften vill regeringen göra det möjligt att 
tillämpa bestämmelserna om skattetillägg mer nyanserat. Regeringen vill även att större 
hänsyn ska kunna tas till skattetilläggets storlek i förhållande till felaktigheten eller 
underlåtenheten. Redan i Skattetilläggsutredningens slutbetänkande ”Översyn av det 
skatteadministrativa sanktionssystemet 2 Nyansering av skattetillägg m.m.” (SOU 
1982:54) diskuterades möjligheten att nyansera skattetilläggen. De förslag som lämnades 
där ansågs dock medföra ett för komplicerat och svårtillämpat system och förslaget lades 
aldrig till grund för lagstiftning. Ett argument mot införande av förslaget kan idag vara att 
bedömningar av en skattskyldigs skuld inte bör vara en uppgift för skattemyndigheten.64

 

                                                 
61 Prop 2002/03:106, s. 142-145. 
62 A.a., s. 142-145. 
63 A.a., s. 142-145. 
64 A.a., s. 142-145. 
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Det som talar för ett införande av delvis nedsättning av avgiften är bland annat när frågan 
om skattetillägg ska utgå eller inte är ett gränsfall. Det kan vara fall där en oriktig uppgift 
har lämnats och den inte kan anses som ursäktlig men skulle leda till ett skattetillägg 
vilket inte står i proportion till den oriktiga uppgiften. I sådana fall bör det finnas en 
möjlighet till delvis befrielse. Regeringen föreslår att i normalfallet ska befrielse ske till 
hälften. I fall där skattetillägget även efter nedsättningen till halva beloppet framstår som 
oskäligt i förhållande till omständigheterna, ska det vara möjligt att göra en nedsättning 
till en fjärdedel.65

 
Enligt gällande regler kan en skattskyldig åtalas vid allmän domstol för skattebrott, 
skatteförseelse eller vårdslös skatteuppgift för samma oriktiga uppgift som föranlett 
skattetillägg. Då kommittén betraktade skattetillägget som ett straff uppkom frågan om 
det var lämpligt att påföljd för samma oriktiga uppgift kunde åläggas både av admi-
nistrativ myndighet och av allmän domstol. De svenska bestämmelserna strider sannolikt 
inte mot förbudet i artikel 4 av det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen, där 
det finns ett förbud mot dubbelbestraffning, men de är inte idealiska ur konventionens 
synpunkt. För att undvika dubbelbestraffning ansåg kommittén att den åtalsregel som 
gäller för skatteförseelse även bör innefatta vårdslös skatteuppgift. Den som har påförts 
skattetillägg ska inte kunna åtalas för vårdslös skatteuppgift eller skatteförseelse för 
samma oriktiga uppgift. Kommittén vill säkerställa att dubbelbestraffning inte ska kunna 
ske, genom att regeln för åtalsprövning uttryckligen föreskriver att åtal inte får väckas 
mot den som har påförts skattetillägg för den oriktiga uppgiften.66

 
När det gäller dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i Europakonventionens sjunde 
tilläggsprotokoll är regeringens bedömning att de svenska bestämmelserna med skatte-
tillägg och skattebrott som administrativt och straffrättsligt förfarande är förenliga med 
konventionen. De svenska bestämmelserna behöver därmed inte ändras med hänvisning 
till artikel 4, men den sammanlagda påföljden i det enskilda fallet får inte bli orimligt 
tung och bör därmed hållas inom rimliga gränser. Regeringens förslag är att det ska vara 
möjligt att befria från skattetillägg, om det anses som oskäligt att ta ut fullt belopp på 
grund av att den skattskyldige även har fällts till ansvar enligt skattebrottslagen för 
felaktigheten eller underlåtenheten.67

3.4.4 Befrielsegrunderna fr.o.m. 2004 års taxering (5:14 TL) 
Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten eller 
underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut 
avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från avgiften, skall den 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid bedömning av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig skall det 
särskilt beaktas om denna kan antas ha 

1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande, 
2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de 

faktiska förhållandena, eller 
                                                 
65 Prop 2002/03:106, s. 147-148. 
66 Sammanfattning av 1999 års skattetilläggskommittés betänkande, SOU 2001:25, s. 31. 
67 Prop 2002/03:106, s. 153-155. 
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3. föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. 
Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp 
skall det särskilt beaktas om 

1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten, 
2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta 

att den skattskyldige skall påföras skattetillägg utan att den skattskyldige kan 
lastas för dröjsmålet, eller 

3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyldige fällts 
till ansvar för brott enligt skattebrottslagen.68 

3.4.5 Ursäktlighetsrekvisiten 
I 5 kap. 14 § 2 st. taxeringslagen anges omständigheterna för vad som anses ursäktligt vid 
bedömningen av felaktigheten eller underlåtenheten. Vid bedömningen om hel eller 
delvis befrielse från skattetillägg ska ske beaktas i första punkten den skattskyldiges 
ålder, hälsa eller liknande förhållanden. Här kan både för hög och för låg ålder ligga till 
grund för befrielse. Vid för låg ålder rör det sig ofta om bristande erfarenhet och vid för 
hög ålder krävs att den skattskyldige inte är ekonomiskt aktiv.69 Befrielsegrunden ålder 
vilar på antagandet att sådana skattskyldiga ofta har sämre möjligheter än andra att sköta 
sina rättsliga angelägenheter.70  
 
Befrielse på grund av hälsa har en vidare betydelse än det tidigare begreppet sjukdom. 
Hälsa innefattar både sjukdom (somatisk eller psykisk) och psykosociala faktorer som 
negativt påverkat förmågan att fullgöra deklarationsskyldigheten.71 Även en medhjälp-
ares sjukdom kan vara grund för eftergift. Med liknande förhållanden menas diverse yttre 
omständigheter som kan påverka en persons handlingsförmåga. Det kan till exempel röra 
sig om skilsmässa, närståendes sjukdom eller dödsfall. 72

 
I den andra punkten kan hel eller delvis befrielse av skattetillägg ske om den 
skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de faktiska förhållandena. 
För att denna punkt ska bli tillämplig krävs att det är en relativt svår skattefråga där även 
den skattskyldiges kvalifikationer bedöms. Normalt ställs högre krav på skattespecialister 
och de som bedriver näringsverksamhet. Har Skatteverket gjort den skattskyldige upp-
märksam på en speciell fråga som varit felaktig vid ett tidigare år kan inte någon befrielse 
komma ifråga. Detsamma gäller om Skatteverket publicerat tydliga och lättillgängliga 
upplysningar som den skattskyldige inte tagit del av.73

 
Som tredje punkt för delvis eller hel befrielse från skattetillägg är det ursäktligt om den 
skattskyldige har blivit vilseledd eller att det förekommit missvisande kontrolluppgifter. 

                                                 
68 Taxeringslagens befrielsegrunder 2003:655. 
69 Prop. 1977/78:136, s. 205. 
70 Axén Linderl & Leidhammar, s. 49. 
71 Prop. 2002/03:106, s. 241. 
72 Prop. 1977/78:136, s. 206. 
73 Prop. 2002/03:106, s. 241-242. 
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Det kan röra sig om direkt felaktiga kontrolluppgifter eller att den skattskyldige har fått 
flera kontrolluppgifter för samma period.74

3.4.6 Oskälighetsrekvisiten 
I 5 kap. 14 § 3 st. taxeringslagen anges vad som kan vara oskäligt vid bedömning om 
skattetillägg ska tas ut med fullt belopp. Enligt den första punkten ska det bedömas om 
skattetillägget står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten. Här avses 
exempelvis när annan än den skattskyldige har lämnat den felaktiga uppgiften, en god 
man eller en förmyndare som den skattskyldige själv inte har valt. Det andra skälet till att 
det kan anses oskäligt är om det har gått lång tid efter det att Skatteverket har funnit 
anledning att anta att den skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att den skattskyldige 
kan lastas för dröjsmålet. Denna regel är ny och tillkom för att säkerställa att det svenska 
systemet uppfyller Europakonventionens krav.75 Vidare ska det anses oskäligt om 
felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyldige fällts till ansvar 
för brott enligt skattebrottslagen. Syftet är att undvika en orimligt tung påföljdsbörda för 
den skattskyldige på grund av att denne döms till både fullt skattetillägg och böter eller 
fängelse för samma felaktighet. I normala fall bör det bli aktuellt att sätta ned skatte-
tillägget till hälften. Det är dock bara vid ytterst kännbara straff som det kan bli aktuellt 
att ge hel befrielse från skattetillägg.76

3.5 SKV interna anvisningar angående skattetillägg och 
befrielsegrunder fr.o.m. 2004 års taxering s. 35-42. 
Skatteverket har i sina interna anvisningar kommenterat vad som bör gälla för skatte-
tillägg och förseningsavgifter enligt 5 kap. taxeringslagen. När det gäller befrielse från 
särskild avgift ska, om förutsättningar finns, alltid grunderna beaktas enligt 14 § trots att 
den skattskylige inte har yrkat detta. Med det menas att när Skatteverket kan misstänka 
att en befrielsegrund föreligger, till exempel med ledning av innehållet i tillgängligt 
material, ska frågan utredas.  
 
De nya bestämmelserna som gäller från och med 2004 ger möjlighet till mer nyanserade 
och generösa bedömningar än tidigare på grund av att alternativet med delvis befrielse 
införts. Numera räcker det att det är oskäligt att ta ut skattetillägg, tidigare var kravet 
uppenbart oskäligt. I förarbetena till lagen klargörs bl.a. att myndigheterna ska ha en 
liberalare syn på vad som är en svår skatterättslig fråga samt vad som gäller för vilsele-
dande eller missvisande kontrolluppgifter. Om det finns flera befrielsegrunder som kan 
kopplas till samma felaktighet eller underlåtenhet finns möjligheten att kumulera grund-
erna. Det gör att den sammanlagda styrkan av olika faktorer är avgörande för om be-
frielse ska ges. När det gäller hel eller delvis befrielse är det graden av ursäktlighet 
och/eller oskälighet som är avgörande. Skatteverket anser att om grund för befrielse finns 
ska det i normalfallet göras en nedsättning till hälften. Om det inte anses tillräckligt med 
hänsyn till omständigheterna kan det vara aktuellt med en nedsättning till en fjärdedel 
eller hel befrielse. 

                                                 
74 Prop. 2002/03:106, s. 241-242. 
75 A.a., s. 243. 
76 A.a., s. 244. 
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3.5.1 Ursäktlighetsfall 
När det gäller hög ålder anser Skatteverket att skattskyldig som har fyllt 65 år under 
inkomståret eller som har uppburit förtidspension bör befrias från skattetillägg om inte 
särskilda omständigheter finns (RSV Dt 1992:7). En särskild omständighet kan vara att 
den skattskyldige fortfarande är ekonomiskt aktiv. Även vid låg ålder beaktas om skatt-
skyldig är ekonomiskt aktiv, i annat fall finns där en presumtion för att erfarenheten kan 
vara liten eller begränsad. När ungdomar deklarerar en nystartad verksamhet för första 
gånger bör de som utgångspunkt kunna få hel befrielse, men utrymmet för befrielse på 
grund av bristande erfarenhet minskar efterhand. Vid bristande hälsa måste det finnas ett 
samband mellan ohälsan och felaktigheten eller underlåtenheten. Där kan det bli aktuellt 
med nedsättning helt eller till hälften men det kan vara svårt att motivera en nedsättning 
till en fjärdedel på grund av hälsoskäl. 
 
Vid svåra skatterättsliga frågor har den nya lagstiftningen som tidigare sagts en liberalare 
syn. En allmän utgångspunkt för om en felbedömning kan anses vara ursäktlig bör vara 
att en skattskyldig inte kan behöva ha mer ”bedömningsförmåga” än vad ledamöterna i 
rätten visar. I prop. 2002/03:106 nämns att om en skattskyldig har fått en uppgift från en 
myndighet eller i officiellt publicerad skatteinformation som visar sig vara felaktig, bör 
det i normalfallet leda till en befrielse. Även felaktigheter eller oklarheter i Skatteverkets 
deklarationsblanketter, deklarationsupplysningar eller hemsida bör som utgångspunkt 
medföra hel befrielse. 
 
Ett exempel på vilseledande kontrolluppgift kan vara en kontrolluppgift som är utformad 
eller formulerad så att det är förståeligt att en ordinär skattskyldig vilseleds av uppgiften. 
Missvisande kontrolluppgifter jämställs med felaktiga kontrolluppgifter och för befrielse 
krävs att det anses som ursäktligt att den skattskyldige har följt kontrolluppgiften. Det 
kan till exempel ses som ursäktligt om differensen mellan den felaktiga kontrolluppgiften 
och den rätta är liten. 

3.5.2 Oskälighetsfall 
Det är enligt lagen tre omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen om det 
är oskäligt att ta ut skattetillägg. 

• Att avgiften står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten. 
• Att handläggningstiden är oskäligt lång. 
• Att den skattskyldige dömts för skattebrott. 

 
1. Rimlig proportion 
Tillämpningen har här blivit mer generös då det inte längre behöver vara ”uppenbart” 
oskäligt att ta ut skattetillägg. Hänsyn ska tas till 

• den skatteeffekt som felet skulle ha medfört om det inte rättats, 
• om kvittningsförbudet leder till resultat som får anses obilliga och 
• om deklarationen lämnats av en företrädare som skattskyldig inte själv valt 

 
Delvis befrielse kan bli aktuellt när ett fel som inte är ursäktligt upprepas innan det 
upptäcks och det skulle framstå som oskäligt att ta ut fullt skattetillägg för samtliga fel. 
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Om ett fel skulle ha medfört att den skattskyldige uppnått en skattevinst bör utgångs-
punkten vara fullt skattetillägg. Men om det framgår av omständigheterna eller att den 
skattskyldige åberopar att felet medfört endast en begränsad skattevinst kan delvis be-
frielse komma ifråga. Skulle vinsten uppgå till ca hälften av ”normal” vinst bör ned-
sättning till hälften av skattetillägget medges och om det nästan inte alls skulle ha upp-
nåtts någon vinst bör nedsättning göras med en fjärdedel. Skulle ingen vinst alls ha 
kunnat uppnås kan hel befrielse medges i vissa situationer, bland annat när oriktig uppgift 
lämnats om storleken av ett underskott och att det när felet upptäcks står klart att under-
skottet aldrig kommer att kunna utnyttjas på grund av konkurs. Uppstår konkurs efter att 
skattetillägget påförts och det kan konstateras att underskottet inte kommer att kunna 
utnyttjas kan skattetillägget sättas ned till en fjärdedel.  
 
Tidsfaktorn påverkar skattetilläggets storlek, ju längre tid som förflutit desto mindre 
anledning att befria från tillägget. När det gäller kvittningsförbudet gäller i stort sätt 
samma principer enligt ovan och i fall då en oriktig uppgift lämnats av en företrädare som 
den skattskyldige inte själv har valt bör hel befrielse medges. Skatteverket bör ha en 
restriktiv hållning när det gäller befrielse på grunden att skattetillägget blir synnerligen 
högt och inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten då detta inte 
klargörs i prop. 2002/03:106. Det kan enligt Skatteverket enbart komma ifråga i ytterst få 
situationer. 
 
2. Lång handläggningstid 
Tiden är den som inte den skattskyldige kan lastas för. Det ska vara skälig tid för 
kommunikation, rättsutredning, beslutsskrivning etc. Den skattskyldiges agerande har här 
en stor betydelse, när i tiden överklagar han, dröjer han med att utveckla sin talan o.s.v. 
Betydelse har även hur komplicerad fråga fallet har och hur parterna agerar under 
processen. Enligt vissa riktlinjer, i skrivelse 2003-02-03 vid överklagande av beslut, ska 
obligatoriskt omprövningsbeslut fattas inom en månad från det att överklagandet kommit 
in. Det gäller fall där ingen ytterligare utredning krävs, för då gäller i normalfallet tre 
månader istället. När det gäller process i domstol utgår Skatteverket från domarna i Euro-
padomstolen den 23 juli 2002 där rimlig tid kränkts och drar slutsatsen att en liggtid i 
respektive domstolsinstans på upp till ett år inte bör föranleda någon befrielse. Den 
omständigheten att det gått lång tid sedan den oriktiga uppgiften lämnades bör inte själv-
ständigt utgöra en grund för befrielse, men i fall då det är tveksamt om befrielse ska ske 
kan detta påverka att befrielse medges. 
 
3. Straffad enligt skattebrottslagen 
Befrielse bör medges enbart i de fall den skattskyldige dömts till ett mer kännbart 
fängelse- eller bötesstraff. Med det menas ett fängelsestraff på mer än ett år eller ett 
bötesstraff på mer än 100 dagsböter. Har Skatteverket satt ned ett skattetillägg på grund 
av att den skattskyldige dömts för skattebrott i Tingsrätten och Hovrätten därefter undan-
röjer tingsrättens dom, bör allmänna ombudet inom sin överklagandetid kunna överklaga 
Skatteverkets beslut om skattetillägg. 
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3.6 Statistik från Skatteverket 
För att få en uppfattning om hur många beslut angående påfört skattetillägg som årligen 
handläggs och om hur stora belopp det rör sig om har statistik från Skatteverket tagits 
fram. Skatteverkets statistiska årsbok är en sammanställning som innehåller en mängd 
olika statistik rörande Skatteverkets verksamhet med jämförande siffror för de senaste 
fem beskattningsåren. För vårt arbete har statistik gällande skattetillägg använts. Nedan 
framgår att från år 2000 till år 2004 har antalet skattetilläggsbeslut stadigt minskat, från 
290 000 till 238 000 beslut.77
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Källa: Skatteverkets verksamhetsstatistik 
 
Den stora omfattningen av beslut beror på att skattetillägg oftast påförs vid skönsbe-
skattning och att många skattetilläggsbeslut omprövas. De flesta skattetilläggsbesluten 
avser mervärdesskatt. Skattetillägg sätts ofta ner eller undanröjs, exempelvis undanröjs i 
regel skattetillägg som påförts där deklaration saknats om deklaration kommer in senare. 
Skattetilläggets nettovärde har även det minskat sen år 2001, vilket är hänförligt till 
inkomstskatten. 
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Källa: Skatteverkets verksamhetsstatistik 
 
Vid en jämförelse mellan skattetillägg och böter till följd av brott, påförs skattetillägg 
med ett belopp som är flera hundra gånger större. Det genomsnittliga skattetillägget är 

                                                 
77 Skatteverkets statistiska årsbok 2005, s. 261. 
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högst för inkomstskatt och punktskatter. Mellan åren 2003 och 2004 har det genom-
snittliga skattetilläggsbeloppet inom inkomstskatteområdet mer än halverats, från 10 822 
kr till 4 505 kr.78 Det är de fysiska personerna som svarar för den övervägande andelen 
skattetillägg vid den årliga taxeringen. 
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Källa: Skatteverkets verksamhetsstatistik 
 
Andelen fysiska personer utgör i genomsnitt ca 88 % under de fem åren som redovisas. 
De fysiska personerna har minskat med ca 20 000 sedan år 2001 medan de juridiska 
personerna har legat ganska stilla mellan 4 000-5 000.79
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Källa: Skatteverkets verksamhetsstatistik 
 
Från år 2001 har skattetillägget beloppsmässigt minskat för fysiska personer med ca  
1 000 miljoner kr. För juridiska personer har det ökat med ca 100 miljoner kr från år 
2003 efter en nästan lika stor minskning året innan.80

 

                                                 
78 Skatteverkets statistiska årsbok 2005, s. 262. 
79 A.a., s. 263. 
80 A.a., s. 263. 
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I Skatteverkets statistiska årsbok sägs inget om det förekommit jämkning av skattetillägg 
till hälften eller en fjärdedel enligt de nya befrielsegrunderna. Det talas bara om nedsatta 
skattetillägg. Däremot nämns att det sedan år 2004 finns möjlighet till en mer nyanserad 
bedömning i fråga om skattetillägg i de enskilda fallen och att befrielsegrunderna har 
förtydligats och kompletterats med nya grunder. Europakonventionens artikel 6 nämns 
även i samband med krav på rättssäkerhet. När det gäller skatteärendens handläggningstid 
har en utredning (RRV Rapport 2002:18) undersökt hur lång tid ärenden tar vid 
Skatteverket och olika domstolar. Här undersöktes ärenden vilka handlades av de tre 
distanserna Skatteverket, Länsrätten och Kammarrätten. Det gjordes därefter en grov 
uppskattning, att efter tre och ett halvt år var hälften av ärendena inte avgjorda. 
Skatteverket stod för ca 8 % av den tiden, ofta blev de mindre prioriterade skattemålen 
liggande i domstolarna. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras sammanfattningar av de rättsfall vi valt att använda oss av för 
att beskriva de olika punkterna i taxeringslagens befrielsegrunder för skattetillägg. Där-
efter redogörs för den enkätundersökning som vi gjorde av beslut från Skatteverket 
gällande påfört skattetillägg. 

4.1 Rättsfallssammanfattningar 
Som en grund för arbetet används 15 rättsfall vilka behandlar befrielsegrunderna för 
skattetillägg. Av dessa avgöranden är 13 från Regeringsrätten, ett från Kammarrätten och 
ett från Europadomstolen. Rättsfallen som valts har ofta nämnts i litteraturen och varit 
vägledande för andra fall. För att göra det så åskådligt som möjligt presenteras ett par 
rättsfall under respektive befrielsepunkt där just denna befrielsegrund behandlas.  

4.1.1 Ålder, hälsa eller liknande förhållande 
RRK R76 1:84 - Ålder 
Sakfrågan gällde skattetillägg som påförts en 64-årig änka för att hon inte tagit upp sin 
änkepension i deklarationen. Den skattskyldige hade i sin deklaration för det aktuella 
beskattningsåret endast tagit upp inkomst av tjänst från sin anställning och underlåtit att 
ta upp änkepensionen. Skattemyndigheten påförde skattetillägg på den skatt som belöpte 
på änkepensionen vilket den skattskyldige bestred i sitt yrkande. Regeringsrättan yttrade i 
sin dom att genom att inte ta upp sin änkepension som intäkt i deklarationen har den 
skattskyldige lämnat sådan oriktig uppgift som avses i 116 a § taxeringslagen. Det har i 
målet inte framkommit någon omständighet som kan anses vara ursäktlig för under-
låtenheten. Befrielsegrund ansågs saknas då hon varit yrkesverksam, inte var över 67 år 
(dåvarande pensionsålder) och uppburit änkepensionen i över 15 år. Regeringsrätten fast-
ställde det påförda skattetillägget.  
 
RRK R76 1:103 - Ålder 
Sakfrågan gällde en 72-årig skattskyldig som i sin deklaration gjort ett felaktigt avdrag 
för periodiskt understöd. Den skattskyldige hade ett testamentariskt förordnande att 
betala ut periodiskt understöd med 3 000 kr per år och under det aktuella beskattningsåret 
gjordes ett avdrag i deklarationen trots att något understöd inte hade betalats ut. Taxer-
ingsintendenten yrkade att den skattskyldige skulle eftertaxeras för 3 000 kr samt påföras 
skattetillägg på grund av den oriktiga uppgiften. 
 
Den skattskyldige bestred yrkandet och menade att hon handlat i god tro och varit 
övertygad om att understödet enligt testamentet varit avdragsgillt trots att någon kontant 
utbetalning inte hade gjorts under beskattningsåret. I Regeringsrättens dom godtogs den 
skattskyldiges påstående om okunnighet om gällande bestämmelser. Hennes rättsvillfar-
else ansågs, med hänsyn till hennes ålder, utgöra ursäkt för den oriktiga uppgiften. Reg-
eringsrätten undanröjde därmed det påförda skattetillägget. En ledamot var skiljaktig och 
yttrade att det inte fanns något stöd för att den skattskyldiges ålder haft någon inverkan 
på att hon lämnat den oriktiga uppgiften och att felaktigheten inte kunde ses som 
ursäktlig. 
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Aa 80/78 – Sjukdom (Hälsa) 
Sakfrågan gällde en skattskyldig som blivit skönsmässigt upptaxerad med 10 000 kr på 
grund av brister i sin deklaration. Även skattetillägg hade påförts. I Regeringsrätten 
prövades den skattskyldiges besvär över skattetillägget. Den skattskyldige hade ett läkar-
intyg som visade att han strax efter avlämnandet av sin deklaration blivit inlagd på 
sjukhus på grund av sjukdom med förlamning och högt blodtryck som följd. Han vård-
ades på sjukhus i cirka tre månader. Me hänsyn till den skattskyldiges upplysningar fann 
Regeringsrätten att bristerna i deklarationen kunde anses ur ursäktliga och skattetillägget 
eftergavs i sin helhet.  
 
RÅ 1988 ref 36 – Sjukdom (Hälsa) 
Sakfrågan gällde ett gift par som inte hade tagit upp banktillgodohavande eller ränta från 
dansk bank i sina deklarationer. Upplysningar om banktillgodohavande hos dansk bank 
hade lämnats till svenska myndigheter enligt 1972 års nordiska avtal om handräckning i 
skatteärenden. Lokala skattemyndigheten påförde makarna skattetillägg enligt 116 a § 
taxeringslagen på den inkomst- och förmögenhetsskatt som belöpte på de oredovisade 
medlen. Makarna yrkade att skattetilläggen skulle undanröjas på grund av mannens sjuk-
dom. Regeringsrätten fann att sjukdom inte var ett skäl till att efterge skattetillägget, 
vilket även ansågs i frågan om skattetillägg skulle kunna utgå med en lägre procentsats, 
beroende på att de oriktiga uppgifterna kunnat rättas med ledning av material som fanns 
tillgängligt vid taxeringen behandlades. Regeringsrätten fann även där att det inte fanns 
skäl till att efterge skattetillägget. Upplysningarna som hade lämnats till svenska mynd-
igheter från berörd dansk myndighet kunde inte anses vara sådant material som normalt 
är tillgängligt vid taxering. 

4.1.2 Felbedömning av en skatteregel 
RÅ 1987 ref 61 – Felbedömning av skatteregel 
Målet avsåg en holländsk medborgare som var anställd hos ett holländskt företag och 
uppbar lön från företaget för arbete utfört i Sverige. Han hade dessutom bostads- och 
bilförmåner. Enligt anställningsavtalet var det företaget som skulle betala den svenska 
inkomstskatten på lönen men hade inte betalat in någon preliminär skatt. I sina dekla-
rationer tog den skattskyldige upp sin kontantlön från företaget samt sina förmåner för 
bostad och bil. Däremot lämnade han inte någon upplysning om företagets åtagande om 
inkomstskatten. Vid en taxeringsrevision framkom uppgifter gällande företagets åtag-
anden att svara för den skattskyldiges inkomstskatt där taxeringsnämnden gjorde ett 
tillägg till den deklarerade inkomsten för förmån av ”fri skatt”. Det yrkades även att den 
skattskyldige skulle eftertaxeras för förmån av fri skatt för de två föregående beskatt-
ningsåren då nettolön plus ”fri skatt” ansågs ha utgått. Som stöd fanns ett meddelande 
från centrala uppbördsnämnden (CUN 1960:10) där det fanns förklaring om hur ett avtal 
om fri skatt skulle behandlas när det gällde uppbörd. Nämnden ansåg att arbetstagarens 
kontanta bruttolön skulle minskas med skatten som belöpte på lönen och eventuella för-
måner. Därefter skulle ett kontant nettobelopp utbetalas. Det ansågs att arbetsgivaren då 
skulle ha ansetts gjort skatteavdrag vid utbetalning av lönen. Den skattskyldiges lön 
borde varje år i deklarationen ha beräknats till nettolön plus värdet av fri skatt (skillnaden 
mellan bruttolön och nettolön). Den skattskyldige bestred och anförde bl.a. att inkomsten 
skulle beskattas enligt kontantprincipen. 
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Länsrätten lämnade taxeringsintendentens yrkande om att påför skattetillägg utan bifall 
och menad att arbetsgivarens åtagande skulle kunna tolkas som ett frivilligt innehållande 
av skatt och frågan uppkom då om den skattskyldige förvärvat inkomsten. Den skatt-
skyldige skulle beskattas då arbetsgivaren betalade in skatten. Taxeringsintendenten vid-
höll att hela inkomsten skulle beskattas då nettolönen var tillgänglig för lyftning. I 
kammarrätten ansågs en anställd som ingått ett avtal med en arbetsgivare, vara skyldig att 
i samband med avlämnande av deklaration ha tagit reda på hur bruttolönen skulle 
beräknas. Därmed ansågs det finnas förutsättningar att enligt 116 a § i taxeringslagen 
påföra skattetillägg. Med hänsyn till de oriktiga uppgifternas beskaffenhet eftergavs dock 
skattetillägget men inkomsttaxeringen höjdes med värdet av den fria skatten. Domen var 
inte enig. Regeringsrätten gjorde bedömningen att den skattskyldige för respektive be-
skattningsår måste ha ansetts haft en bruttolön som efter skatteavdrag blev den utbetalade 
nettolönen. Regeringsrätten fann även att de oriktiga uppgifterna i deklarationen utgjorde 
grund för att påföra skattetillägg enligt 116 a § taxeringslagen. Några skäl till eftergift på 
grund av uppgifternas beskaffenhet fanns inte. Ett regeringsråd var skiljaktigt. 
 
RÅ 1989 ref 82 – Felbedömning av skatteregel 
Sakfrågan gällde en förening som gjort ett direktavdrag av förskottshyra för maskiner 
med flerårig användningstid. Förskottshyran saknade direkt anknytning till hur maskin-
erna nyttjades och föreningens uppfattning var att förskottshyran var en kostnad av 
engångskaraktär. Det ansågs vara överensstämmande med god redovisningssed att kost-
nadsföra hela förskottshyran under det räkenskapsår då den betalades. Taxeringsnämnden 
hävdade, med hyresavtalet som grund, att föreningens dispositionsrätt till maskinerna 
avsåg all framtid. Livslängden för maskinerna beräknades till tio år vilket föranleder en 
periodisering av förskottshyran. 
 
När det gäller frågan om skattetillägg finner regeringsrätten att föreningen har lämnat en 
oriktig uppgift som bestått i att grunderna för hur förskottshyran för maskinerna kost-
nadsförts inte framgår av deklarationsmaterialet. Regeringsrätten finner dock skäl att 
efterge skattetillägget då föreningen följt stadgad praxis att kostnadsföra förskottshyra 
samma år som den har betalats. Att föreningen inte har upplyst särskilt om detta framstår 
som en ursäktlig felaktighet. Hänsyn tas även till, att god redovisningssed avseende 
periodisering av förskottsbetalningar, tidigare varit en omtvistad där olika uppfattningar 
hävdats från skattemyndighetens sida. 
 
RÅ 1991 ref 16 – Svår skatterättslig fråga 
Sakfrågan gällde om ett föl som överlämnats som gåva och senare sålts skulle ha redo-
visats i deklaration genom att det sågs som avkastning från av givaren tidigare förvärvat 
sto. Realisationsvinstbeskattning blev tillämplig enligt 35 § 4 mom. kommunalskatte-
lagen. Skattetillägg påfördes med 40 % på ett underlag av 28 750 kr då realisationsvinst 
inte redovisats, vilket gjorde att underlåtenheten sågs som lämnande av oriktig uppgift 
enligt 116 a § taxeringslagen (1956:623). Frågan som Regeringsrätten hade att pröva var 
då om underlåtenheten var ursäktlig enligt 116 h § taxeringslagen. Regeringsrätten ansåg 
att den skatterättsliga frågan var svårbedömd och därmed var underlåtelsen att uppge 
försäljningen i deklarationen ursäktlig och skattetillägget eftergavs. 
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4.1.3 Vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter 
RRK K76 1:26 – Missvisande kontrolluppgift 
I domen från Kammarrätten i Göteborg hade en skattskyldig fått två olika kontroll-
uppgifter från samma arbetsgivare, varav den ena avsåg lön som intjänats på en annan 
arbetsplats vid ett tidigare beskattningsår än den övriga inkomsten. Lönebeloppet hade 
inte deklarerats på grund av att den skattskyldige felsorterat både lönebesked och 
kontrolluppgift. Lokala skattemyndigheten påförde skattetillägg beräknat på det oredo-
visade beloppet.  
 
Den skattskyldige överklagade till länsskatterätten och menade att felet berodde på att 
han bytt arbetsplats och att det utelämnade beloppet avsåg slutlön från den tidigare 
arbetsplatsen. En annan anledning var att arbetsgivaren hade ändrat sina utbetalnings-
rutiner. Länsskatterätten avslog och anförde att det åligger varje skattskyldig att ha under-
lag, t ex anteckningar, för uppgifter som lämnas i deklarationen. De menade även att änd-
rade arbetsförhållanden och utbetalningsrutiner inte kan anses som grund till eftergift. 
Kammarrätten fastställde domen och yttrade att vad som framkommit inte utgjorde grund 
för eftergift av skattetillägg.  
 
RÅ 1986 not 44 – Vilseledande kontrolluppgift 
Sakfrågan gällde för lågt redovisad inkomst i självdeklaration där en studieersättning inte 
tagits upp. Studieersättningen var redovisad på annan plats i kontrolluppgiften än löne-
ersättningen men skulle enligt 20 § taxeringslagen ha tagits upp till beskattning vilket 
innebar att deklarationen innehöll en oriktig uppgift. Därmed påfördes skattetillägg med 
20 % av den inkomstskatt som belöpte på beloppet 5 292 kr enligt 116 a § taxeringslagen. 
Regeringsrätten prövade frågan om förfarandet var ursäktligt enligt 116 h § taxerings-
lagen. Genom att studieersättningen denna gång redovisades separat mot vad den gjort 
tidigare år och att uppgiften varit skriven med svag stil som varit svår att skönja ansåg 
regeringsrätten att kontrolluppgiften varit vilseledande. Underlåtenheten att redovisa ers-
ättningen ansågs ursäktlig och skattetillägget eftergavs. 

4.1.4 Orimlig proportion 
RÅ 1995 ref 5 – Orimlig proportion 
Målet gällde en skattskyldig som inte redovisat en försäljning av en del av en fasighet 
vilket hade ägt rum under beskattningsåret. Skattemyndigheten påförde skattetillägg med 
40 procent av skatten på underlaget 390 288 kr. Den skattskyldige överklagade beslutet 
och menade att han godtog beskattning för realisationsvinst men att skattetillägg inte 
skulle påföras. Han anförde att köparna av fasigheten hade försökt häva köpet när de inte 
fick låna för hela köpeskillingen och att han hade upplevt köpet långt ifrån bindande. En 
annan anledning till att han inte hade deklarerat försäljningen var att försäljningskost-
naderna, bl.a. mäklarkostnader, inte uppkommit förrän året efter beskattningsåret. Fast-
igheten tillträddes inte förrän i januari året efter beskattningsåret då även köpebrevet 
skrevs. 
 
Länsrätten yttrade att enligt 5 kapitlet 1 § i taxeringslagen ska skattetillägg påföras skatt-
skyldig som till ledning för taxeringen lämnat oriktig uppgift vilket medfört att skatte-
uttaget skulle ha blivit för lågt om den oriktiga uppgiften godtagits. Av handlingarna i 
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målet framgick bl.a. att fastigheten avyttrats genom ett köpekontrakt daterat under 
beskattningsåret. Genom att inte redovisa försäljningen eller upplysa om den i deklara-
tionen ansågs den skattskyldige ha lämnat en sådan oriktig uppgift vilket medför att 
skattetillägg påförs. Kammarrätten i Sundsvall undanröjde skattetillägget med motiver-
ingen att den skattskyldiges försummelse inte stod i rimlig proportion till påföljden för 
försummelsen. De ansåg att det var uppenbart oskäligt att påföra skattetillägg och att det 
skulle efterges med stöd av 5 kapitlet 6 § första stycket i taxeringslagen. En lagman i 
kammarrätten var skiljaktig. 
 
Regeringsrätten ändrade kammarrättens dom och fastställde skattetillägget. Underlåten-
heten att deklarera fastighetsförsäljningen innebar att den skattskyldige lämnat en sådan 
oriktig uppgift som avses i 5 kapitlet 1 § taxeringslagen. Man kunde heller inte finna att 
skälen till eftergift vilka anges i 5 kapitlet 6 § taxeringslagen var uppfyllda. Eftergift 
kunde inte beviljas på grund av bristande erfarenhet eller uppgiftens beskaffenhet. Inte 
heller på grund av bristande information till skattskyldiga eller att det rörde sig om en 
svår skatterättslig fråga.  
 
För att ta ställning till om det var oskäligt att ta ut skattetillägget användes förarbetena till 
lagen (prop. 1991/92:43 sidan 87), där det angavs att det kan uppkomma situationer där 
den oriktiga uppgiften inte kan anses som ursäktlig men där avgiften ändå kan framstå 
som orimlig. Dessa situationer, vilka inte kunde belysas med exempel, skulle avse fall där 
eftergiftsgrunden skulle fungera som en ”ventil” när andra grunder till eftergift inte var 
möjliga. För eftergift var kravet att påföljden inte stod i rimlig proportion till den skatt-
skyldiges försummelse. Regeringsrätten menade att visserligen fanns det inte några 
konkreta exempel där eftergiftsgrunden kunde bli aktuell men att det stod klart att enbart 
skattetilläggets storlek inte kunde vara en grund till eftergift. Grund för eftergift enligt 5 
kapitlet 6 § taxeringslagen förelåg alltså inte. 
 
RÅ 2005 ref 7 – Orimlig proportion 
Sakfrågan gällde om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av aktier i ett 
helägt dotterbolag och skattefri utdelning hade tagits upp som skattepliktig intäkt från 
samma dotterbolag, har ansetts som samma ”sak”. På grund av att inte nedskrivningen 
återförts till beskattning och den skattefria utdelningen redovisats som intäkt i deklara-
tionen, hade oriktig uppgift lämnats. Det innebar att bolaget påfördes skattetillägg med 40 
% av den skatt som belöpte på en fjärdedel av 16 000 000 kr. Regeringsrätten ansåg inte 
att det förelegat någon utredningsskyldighet enligt 3 kap. 1 § taxeringslagen utan hade att 
ta ställning till om kvittningsinvändningen kunde beaktas. Avgörande var om intäkten i 
form av utdelning hade samband med nedskrivningen och kom att avse samma fråga. En 
nedskrivning av värdet på aktier kan ha flera orsaker konstaterar Regeringsrätten och 
avgörande för nedskrivning är vad värdet på aktierna är vid räkenskapsårets utgång och 
inte vid en enstaka tranaktion som till exempel vid en aktieutdelning. Därmed föreligger 
inte rätten till kvittning enligt 5 kap. 2 a § taxeringslagen. Regeringsrätten hade då att ta 
ställning till om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Befri-
elsegrunden ”uppenbart oskäligt” skulle när den infördes 1991 fungera som en ”ventil” 
där ursäktlighetsrekvisitet inte var tillämplig. Det var inte möjligt att uppge några kon-
kreta exempel i förarbetet men för befrielse krävdes att påföljden inte stod i rimlig 
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proportion till försummelsen eller av annan anledning framstod som stötande att ta ut 
skattetillägg. Regeringsrätten anser att de båda transaktionerna har ett nära samband och 
konstaterar att det inte skulle ha lett till någon skattevinst även om Skattemyndigheten 
godtagit uppgifterna, då de två transaktionerna tagit ut varandra. Med hänsyn till nämnda 
omständigheter ansåg Regeringsrätten att skattetilläggets storlek framstod som en sank-
tion vilket inte stod i rimlig proportion till försummelsen. Dessa omständigheter gjorde 
det uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget. Regeringsrätten undanröjde det påförda 
skattetillägget. 

4.1.5 Oskäligt lång tid 
EGD 23 juli 2002 - Janosevic mot Sverige– Avgörande inom skälig tid 
I detta rättsfall finns ledning för bedömning av vad som avses med ”skälig tid”. Utifrån 
artikel 6 § 1 i Europakonventionen avser det tiden räknat från det att en formell ankla-
gelse riktas mot den enskilde eller det att myndigheternas agerande har betydande 
verkningar för den enskilde. Sluttidpunkten är när saken slutligen avgjorts av högsta ins-
tans eller när beslutet är tillgängligt för den anklagade. I detta fall beräknades tiden för 
hela processen till nästan sex år och åtta månader. Vid bedömningen om skälig tid för-
flutit togs det hänsyn till faktorer som fallets svårighetsgrad, den enskildes agerande i 
processen och myndigheternas agerande i processen. Här ansågs fallet ha innehållit vissa 
svårigheter men inte tillräckligt för att behöva en sådan lång handläggningstid. Den en-
skildes agerande ansågs inte ha medverkat till att det tagit så lång tid. Slutsatsen blev att 
det var myndigheternas handläggningstid som varit för lång och överskred därmed vad 
som anses som ”skälig tid” enligt artikel 6. Ärendet låg nästan tre år hos Skattemyndig-
heten och 2 år och nio månader hos Länsrätten. Främst var det handläggningen av pröv-
ningen, avseende begäran om anstånd med att betala skattetillägg, som tagit alltför lång 
tid för att den skattskyldige skulle anses ha haft tillgång till domstolsprövning.  
 
RÅ 2000 ref 66 – Avgörande inom skälig tid 
Som tidigare redogjorts handlar detta mål om det svenska skattetilläggsförfarandets 
förenlighet med Europakonventionen. Här tittar vi bara på begreppet ”oskäligt lång tid”. 
För att ta ställning till detta tar Regeringsrätten hänsyn till oskuldspresumtionen, propor-
tionalitetsprincipen och övriga rättssäkerhetsgarantier i artikel 6, särskilt kravet på avgör-
ande inom skälig tid. Enligt konventionen anges inte vad som avses med skälig tid och 
det finns heller ingen bestämd tidsfrist i domstolspraxis. Det finns flera avgöranden av 
Europadomstolen där konventionskränkning förelegat på grund av allt för lång hand-
läggning av ärenden eller mål. Enligt 5 kap. 6 § taxeringslagen ska hänsyn tas till dels om 
felaktigheten framstår som ursäktlig och dels om det i övrigt framstår som uppenbart 
oskäligt att ta ut skattetillägg. Orimlig handläggningstid kan medföra att felaktigheten 
eller underlåtenheten framstår som ursäktlig. Oskälighetsrekvisitet jämförs med brotts-
balkens bestämmelser där det finns påföljdseftergift om det tar ovanligt lång tid sedan 
brottet begicks tills straff döms. Det är brottets svårighetsgrad som sätter gränser för om 
eftergift kan ges. Motsvarande bestämmelser i taxeringslagen finns inte, skattetillägget 
kan inte göras om till en annan påföljd eller jämkas. En annan skillnad är att skattetill-
ägget påförs av myndighet som har nära anslutning till handlingen. Det ansågs inte här 
oskäligt att ta ut skattetillägg enbart på grund av att skattetilläggsfrågan först avgörs efter 
att kraven för oskälig tid enligt Europakonventionen prövats. Regeringsrätten tillade dock 
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att det är klart otillfredsställande i de situationer då skattetillägg överklagats och lägre 
instans har undanröjt skattetillägget där sedan en överinstans efter utdragen process 
finner att skattetillägg åter ska påföras. I dessa situationer ska eftergift kunna övervägas 
med hänsyn till att det framstår som uppenbarligt oskäligt att ta ut skattetillägg. 

4.1.6 Ansvar för brott enligt skattebrottslagen 
NJA 2000 s. 622 – Dubbelbestraffning 
Sakfrågan gällde systematisk underlåtenhet att deklarera mervärdesskatt. Den skatt-
skyldige dömdes för bokföringsbrott, skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri efter att 
ha påförts skattetillägg. Högsta domstolen prövade om skattetillägg är att betrakta som 
straff enligt Europakonventionen. Här ansågs den svenska skattetilläggssanktionen som 
straff enligt artikel 6 Europakonventionen. Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet anger att 
”ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottsmålsrättegång i samma stat för ett brott 
för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångs-
ordningen i denna stat”. Att skattetillägg påförts ansågs inte kunna innebära att den skatt-
skyldige ”blivit slutligen frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsord-
ningen” i Sverige. Därmed kan skattebedrägeri dömas efter att skattetillägg påförts. Den 
skattskyldige ansåg att det funnits ett hinder mot att döma honom eftersom skattetillägg 
redan hade påförts för de gärningar han åtalades för. Frågan i målet var om ett beslut om 
skattetillägg kan tillmätas rättskraftsverkan i förhållande till ett senare åtal. I domskälet 
utreds om brottsmåls rättskraft och rättegångshinder enligt rättegångsbalken. Enligt 
svensk rätt är skattetillägg inte att anse som en straffrättslig påföljd och därmed är ett 
beslut om skattetillägg inget hinder mot ett senare åtal för skattebrott även om det avser 
samma gärning. Skattetillägget åläggs av en myndighet i viss ordning och inte inom 
ramen för ett straffrättsligt förfarande. Rättskraft enligt konventionen avser brott och inte 
gärning och för brott krävs uppsåt eller oaktsamhet, vilket inte krävs för skattetillägg. 
Den skattskyldiges brott var alltså enligt Europakonventionen inte samma överträdelse 
som grundade påfört skattetillägg och därmed fanns inget hinder mot att döma för skatte-
bedrägeri efter att skattetillägg påförts. 
 
RÅ 2002 ref 79 – Dubbelbestraffning 
Sakfrågan gällde underlåtenhet att i självdeklaration ta upp värdet av uttagna varor som 
inkomst. Den skattskyldige har påförts skattetillägg och fällts för skattebedrägeri avse-
ende samma oriktiga uppgift. Regeringsrätten prövade frågan om det fanns hinder mot att 
påföras skattetillägg efter att ha dömts för skattebedrägeri med hänsyn till artikel 4.1 i 
sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rätt-
igheterna och de grundläggande friheterna. Regeringsrättens bedömning var att artikel 4.1 
inte ger någon säker vägledning om hur detta fall ska bedömas och Europadomstolens 
praxis på området är inte heller entydig. Regeringsrättens fråga var om underlåtenheten 
att ta upp vissa inkomster är att bedöma som ett eller flera brott. Regeringsrätten refererar 
till rättsfallet RÅ 2000 ref. 66 där bedömningen blev att skattetilläggssystemet innefattar 
en anklagelse för brott i den mening som avses i artikel 6 Europakonventionen. Vidare 
refereras dom NJA 2000 s. 622 vilket handlade om förbud mot dubbelbestraffning där det 
inte ansågs finnas några hinder mot att dömas för skattebedrägeri efter att tidigare ha 
påförts skattetillägg. Att skattetillägget påförts före det att påföljd för skattebedrägeri 
dömts påverkade inte Regeringsrättens bedömning i detta fall. De faktiska förhållandena 
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som föranlett skattetillägg och skattebedrägeri är desamma och enligt Europadomstolen 
kan samma gärning innefatta flera brott. Artikel 4.1 avser endast den situation att någon 
lagförs två gånger för samma brott men är inget förbud mot att dömas vid olika tillfällen 
inför olika domstolar där det är en gärning som innefattar två olika brott. För skattebe-
drägeri krävs att underlåtenheten är avsiktlig men för skattetillägg finns inget krav på 
uppsåt. Skattetillägget är en administrativ sanktion som är generell och schabloniserad för 
att motverka bristande noggrannhet vid fullgörande av deklarationsplikten och vid 
skattebrott krävs ytterligare rekvisit i form av uppsåt vilket gör att det är fråga om olika 
brott. Regeringsrätten fann därmed inget hinder att påföra skattetillägget. 

4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen gjordes vid Skatteverkets kontor i Arvika. Materialet som under-
söktes bestod av 52 beslut där skattetillägg påförts. Av dessa 52 var det 32 grundläggande 
taxeringsbeslut och 20 omprövningsbeslut. Vi ställde ett tjugotal frågor angående skatte-
tillägg, dessa finns redovisade i bilaga 1. Alla beslut var för taxeringsåren 2004 och 2005 
(två tredjedelar var från 2004) och gällde fysiska personer. Följande uppställning visar 
delar av resultatet av undersökningen. 
 
Skattetillägg påfört p.g.a. skönstaxering  34 st. (ca 65 %) 
Skönstaxeringar där skattetillägget undanröjts 22 st. (ca 42 %) 
 
De flesta av skönstaxeringarna som undanröjdes hade en registrerad näringsverksamhet 
men hade inte haft någon verksamhet eller inkomst vilket var orsaken till att de inte 
deklarerat för den. Resterande fall var ren glömska. 
 
Skattetillägg i inkomstslaget tjänst   19 st. (ca 36 %) 
Skattetillägg i inkomstslaget näringsverksamhet 26 st. (ca 50 %) 
Skattetillägg i inkomstslaget kapital   10 st. (ca 19 %) 
 
Skattetillägg p.g.a. utelämnad uppgift  49 st. (ca 95 %) 
Skattetillägg p.g.a. felaktig uppgift   3 st. (ca 5 %) 
 
Skattetillägg påfört efter revision   16 st. (ca 30 %) 
 
I de beslut där skattetillägg påförts efter revision gällde det främst enskilda näringsidkare 
men även att revision skett hos arbetsgivare där de anställda sedan fått påfört skattetillägg 
när Skatteverket upptäckt att anställda fått förmåner av olika slag vilka inte tagits upp 
som inkomst i självdeklarationen. 
 
Inget beslut hade jämkats enligt de nya befrielsegrunderna i 5 kap. 14 § taxeringslagen 
Däremot hade ett skattetillägg jämkats enligt 5 kap. 4 § samma lag, vilket handlade om 
nedsättning av skattetillägget där den oriktiga uppgiften kunnat rättas med hjälp av till-
gängligt kontrollmaterial. Två beslut justerades ned efter inkommen deklaration och 22 
skattetillägg undanröjdes helt av samma anledning. I 48 beslut (ca 92 %) påfördes skatte-
tillägg med 40 %. 
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Beloppet på de i besluten påförda skattetilläggen uppgick till 1 165 057 kr, det ger ett 
genomsnitt på 22 405 kr per beslut. Efter att skattetillägg undanröjts på grund av 
inkommen deklaration återstod 458 823 kr i påfört skattetillägg, vilket blir ett genomsnitt 
på 15 294 kr per beslut där skattetillägget kvarstod. 
 
Den skattskyldige åberopade Skatteverkets utredningsskyldighet i fyra beslut och Skatte-
verket prövade den skattskyldiges uppgiftsskyldighet i 46 beslut genom en standardtext. 
 
I fyra beslut åberopades en befrielsegrund av den skattskyldige, det handlade om oerfa-
renhet och svår skattefråga. Skatteverket prövade befrielsegrund i 28 beslut och det med-
delades genom en standardtext med ungefärlig lydelse ”har prövat…men ej funnit skäl 
till befrielse”. 
 
Vi undersökte även om information om jämkningsmöjligheterna av skattetillägg lämn-
ades till de skattskyldiga som fått påförts skattetillägg och det gjordes i 21 beslut men 
nästan aldrig i samband med skönstaxering. 
 
Europakonventionen, dubbelbestraffning och retroaktiv tillämpning nämndes inte över 
huvud taget i samband med handläggningen av besluten. 
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5 Jämförande analys 
För att se hur de nya och de gamla reglerna förhåller sig till varandra görs här en jäm-
förelse utifrån rättsfall som bedömts enligt de gamla reglerna med de nya förarbetena i 
prop. 2002/03:106 och Skatteverkets nuvarande riktlinjer. Här kommenteras även enkät-
undersökningen. Analysen görs punkt för punkt på det sätt som befrielsepunkterna är 
ordnade enligt 5 kap 14 § taxeringslagen. Avsnittet börjar med en redogörelse för vilka 
metoder som använts. 

5.1 Metod vid analysen 
Urvalet av rättsfallen har gjorts utifrån befrielsegrunderna och om de har omnämnts i den 
skatterättsliga litteraturen. Vid analys av rättsfall är förarbetena en rättskälla som bör 
beaktas där utredningar och propositioner i regel innehåller motiveringar till lagförslaget. 
För att komma fram till lagens ändamål och syfte används en teleologisk tolkning av 
förarbetena. Skatteverkets riktlinjer får följas enligt rättskälleprincipen. 

5.2 Ålder, hälsa eller liknande förhållande 
Ålder 
I rättsfallet RRK R76 1:84 ansågs inte åldern 64 år vara en befrielsegrund då hon inte var 
över pensionsålder och fortfarande yrkesverksam. Riksskatteverkets anvisningar hade en 
gräns vid pensionsålder 67 år som befrielsegrund. En person som uppbar änkepension 
ansågs inte automatiskt betyda att personen hade nedsatt förmåga att deklarera. Befrielse-
grunden ålder vilar på antagandet att sådana skattskyldiga ofta har sämre möjligheter än 
andra att sköta sina rättsliga angelägenheter. Enligt förarbetet krävs för befrielse av 
skattetillägg vid hög ålder att den skattskyldige inte är ekonomiskt aktiv. Är en person 
ekonomiskt aktiv har denne fullt ansvar för felaktigheterna. En ledamot i fallet kritiserade 
Riksskatteverkets riktlinjer för att ha godtyckligt växlande innehåll från år till år, genom 
att schablonmässigt undanta olika grupper från skattetillägg. 
 
Däremot kunde åldern 72 år förklara okunskap om reglerna kring rättsfrågan i rättsfallet 
RRK R76 1:103. Här ansåg Regeringsrätten att det var ursäktligt enligt befrielsegrunden 
ålder och skattetillägget eftergavs. I Skatteverkets anvisningar dras numera gränsen för 
befrielse vid pensionsåldern 65 år om inga särskilda omständigheter föreligger, exempel-
vis om den skattskyldige är ekonomiskt aktiv. 
 
I enkätundersökningen var tre personer över 65 år och dessa fick sitt påförda skattetillägg 
undanröjt efter inkommen deklaration. I ett beslut där skattetillägg påförts på grund av ej 
inkommen deklaration, åberopades bristande erfarenhet av en skattskyldig som var 25 år. 
Skattetillägget undanröjdes dock helt efter inkommen deklaration. 
 
Hälsa 
I rättsfallet Aa 80/78 hade den skattskyldige strax efter inlämnandet av deklarationen 
lagts in på sjukhus vilket gjorde att han ej kunnat bemöta en skönsmässig upptaxering. 
Detta gjorde att han påförts skattetillägg, vilket eftergavs av Regeringsrätten på grund av 
att omständigheterna ansågs som ursäktliga. I RÅ 1988 ref 36 hade ett utländskt banktill-
godohavande inte deklarerats men uppgifterna hade kunnat inhämtas genom handräck-
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ningsavtal. Sjukdom åberopades för befrielse av skattetillägget men där fann Regerings-
rätten inget skäl för befrielse. Frågan var då om den oriktiga uppgiften hade kunnat rättas 
med ledning av det material som fanns tillgängligt vid taxeringen. Dessa ansågs dock ej 
som normalt tillgängligt material och därmed kvarstod skattetillägget. I förarbetet har 
befrielse på grund av hälsa fått en vidare betydelse än det tidigare begreppet sjukdom. 
Hälsa innefattar både sjukdom (somatisk eller psykisk) och psykosociala faktorer som 
negativt påverkat förmågan att fullgöra deklarationsskyldigheten. I Skatteverkets interna 
anvisningar anges att vid bristande hälsa måste det finnas ett samband mellan ohälsan och 
felaktigheten eller underlåtenheten. Där kan det bli aktuellt med nedsättning helt eller till 
hälften men det kan vara svårt att motivera en nedsättning till en fjärdedel på grund av 
hälsoskäl. I enkätundersökningen förekom inget beslut där denna grund åberopats. 

5.3 Felbedömning av skatteregel 
I målet RÅ 1987 ref 61 var huvudfrågan om ett bolags åtagande ska beaktas vid en 
anställds inkomsttaxering där bolaget hade åtagit sig att stå för inkomstskatten och 
betalade endast ut nettolönen till den skattskyldige. Den skattskyldige hade brustit i sin 
uppgiftsskyldighet dels genom att felaktigt uppge nettolön istället för bruttolön och dels 
genom sin underlåtenhet att upplysa om förmånen av fri skatt. Regeringsrätten ansåg ej 
att skäl fanns för eftergift av skattetillägget på grund av uppgifternas beskaffenhet. Skilj-
aktig ansåg att skattetillägg ej borde utgå då det var en särdeles svårbedömd skattefråga. 
Enligt förarbetet kan hel eller delvis befrielse av skattetillägg ske om den skattskyldige 
har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de faktiska förhållandena.  
 
För att denna punkt ska bli tillämplig krävs att det är en relativt svår skattefråga där även 
den skattskyldiges kvalifikationer bedöms. Regeringsrättens fråga var i rättsfallet RÅ 
1989 ref 82 om skattetillägg skulle påföras på grund av lämnad oriktig uppgift angående 
ett direktavdrag av förskottshyra som skulle ha periodiserats. Vad som anses som god 
redovisningssed i denna fråga har varit omtvistad och beskattningsmyndigheterna har 
hävdat olika uppfattningar. Även om rätten ansåg att föreningen underlåtit att redovisa 
sina principer öppet förelåg sådan särskild omständighet, vad gäller innebörden i god 
redovisningssed, att felaktigheten framstod som ursäktlig. Skattetillägget eftergavs helt.  
 
Normalt ställs högre krav på skattespecialister och de som bedriver näringsverksamhet. 
Har Skatteverket gjort den skattskyldige uppmärksam på en speciell fråga som varit 
felaktig vid ett tidigare år kan inte någon befrielse komma ifråga. Det krävs av den skatt-
skyldige att han tillgodogjort sig de deklarationsupplysningar som Skatteverket publi-
cerat, om dessa inte bedöms som oklara, missvisande eller särskilt svårtillgängliga. I RÅ 
1991 ref 16 ansågs den skatterättsliga frågan som svårbedömd och underlåtenheten att 
redovisa försäljningen i deklarationen som ursäktlig. Svårigheten låg i att hästen var en 
gåva och att denna skulle ha setts som avkastning från stoet som givaren förvärvat genom 
köp. Skattetillägget eftergavs helt.  
 
Vid svåra skatterättsliga frågor har den nya lagstiftningen enligt Skatteverkets interna 
anvisningar en liberalare syn. En allmän utgångspunkt för om en felbedömning kan anses 
vara ursäktlig bör vara att en skattskyldig inte kan behöva ha mer ”bedömningsförmåga” 
än vad ledamöterna i rätten visar. I prop. 2002/03:106 framgår att om en skattskyldig har 

 39



 

fått en uppgift från en myndighet eller i en officiellt publicerad skatteinformation som 
visar sig vara felaktig, bör det i normalfallet leda till en befrielse. Även felaktigheter eller 
oklarheter i Skatteverkets deklarationsblanketter, deklarationsupplysningar och hemsida 
bör som utgångspunkt medföra hel befrielse. I enkätundersökningen åberopade en skatt-
skyldig svår skatterättslig fråga i samband med konkurs efter att skattetillägg påförts på 
grund av ofullständiga uppgifter i deklarationen. Skattetillägget nedsattes efter att Skatte-
verket kunnat göra en rättning med ledning av tillgängligt material. 

5.4 Vilseledande eller missvisande kontrolluppgift 
I RRK K76 1:26 åberopade den skattskyldige om att efterge påfört skattetillägg på grund 
av att själv ha sorterat kontrolluppgifterna felaktigt, ändrat sin arbetsplats hos samma 
arbetsgivare och att arbetsgivaren ändrat utbetalningsrutiner. Dessa skäl utgjorde enligt 
kammarrätten ingen grund för eftergift av skattetillägget. Däremot ansåg den vilse-
ledande kontrolluppgiften som ursäktlig i rättsfall RÅ 1986 not 44 där en studieer-
sättningen tidigare år ingått i bruttolönen men vid detta tillfälle redovisats separat på 
kontrolluppgiften med mycket otydlig stil. I tredje punkten för delvis eller hel befrielse 
från skattetillägg är det ursäktligt om den skattskyldige har blivit vilseledd eller att det 
förekommit missvisande kontrolluppgifter. Det kan röra sig om felaktiga kontrollupp-
gifter eller att den skattskyldige har fått flera kontrolluppgifter för samma period. Enligt 
Skatteverkets interna anvisningar kan till exempel vilseledande kontrolluppgift vara en 
kontrolluppgift som är utformad eller formulerad så att det är förståeligt att en ordinär 
skattskyldig vilseleds av uppgiften. Missvisande kontrolluppgifter jämställs med felaktiga 
kontrolluppgifter och för befrielse krävs att det anses som ursäktligt att den skattskyldige 
har följt kontrolluppgiften. Det kan till exempel ses som ursäktligt om differensen mellan 
den felaktiga och den rätta kontrolluppgiften är liten. Det fanns inget beslut i enkät-
undersökningen där den skattskyldige åberopat denna grund. 

5.5 Orimlig proportion 
Regeringsrätten prövade i domen RÅ 1995 ref 5 om det var uppenbart oskäligt att ta ut 
skattetillägg på grund av att det inte stod i rimlig proportion till försummelsen. För att det 
skulle anses som orimlig proportion mellan påföljd och försummelse krävdes att det av 
annan anledning skulle ha framstått som stötande att ta ut skattetillägget. Situationen vid 
uppgiftslämnandet och omständigheter som inträffat efter lämnandet av den oriktiga upp-
giften skulle kunna vara grund för oskälighet att ta ut tillägget. Regeringsrätten hänvisade 
till förarbetet där det inte ansågs möjligt att ange några konkreta situationer när till-
ämpningen av eftergiftsgrunden kunde bli aktuell. Det stod dock klart att enbart skatte-
tilläggets storlek inte kan medföra en tillämpning av denna eftergiftsgrund. Omständ-
igheterna ansågs i detta fall inte vara sådana att det framstod som oskäligt att ta ut skatte-
tillägg och grund för eftergift förelåg ej. Däremot ansågs det med hänsyn till omstän-
digheterna i RÅ 2005 ref 7 oskäligt att ta ut skattetillägg. Regeringsrätten menade att 
frågorna inte avsåg samma sak men hade ändå ett nära samband med varandra och för-
farandet hade inte lett till någon skattevinst för bolaget. Dessa omständigheter gjorde att 
skattetilläggets storlek inte stod i rimlig proportion till försummelsen. Det var därmed 
uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget. Regeringens avsikt har här varit att öka 
förutsebarheten och att göra tillämpningen mer generös. Som exempel nämns att det kan 
anses som oskäligt att ta ut skattetillägg i de fall där en skattskyldig i första och andra 
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domarinstans får bifall för sin talan med sedan får avslag i sista instans. Ett annat fall kan 
vara när annan än den skattskyldige har lämnat den felaktiga uppgiften, en god man eller 
en förmyndare som den skattskyldige själv inte har valt. Den föreslagna bestämmelsen 
ska ha karaktären av en ”ventil”. Tillämpningen har här blivit mer generös enligt Skatte-
verkets anvisningar då det inte längre behöver vara ”uppenbart” oskäligt att ta ut skatte-
tillägg. Hänsyn ska tas till 

• den skatteeffekt som felet skulle ha medfört om det inte rättats, 
• om kvittningsförbudet leder till resultat som får anses obilliga och 
• om deklarationen lämnats av en företrädare som skattskyldig inte själv valt 

 
Delvis befrielse kan bli aktuellt när ett fel som inte är ursäktligt upprepas innan det 
upptäcks och det skulle framstå som oskäligt att ta ut fullt skattetillägg för samtliga fel. 
Om ett fel skulle ha medfört att den skattskyldige uppnått en skattevinst bör utgångs-
punkten vara fullt skattetillägg. Men om det framgår av omständigheterna eller att den 
skattskyldige åberopar att felet medfört endast en begränsad skattevinst kan delvis befri-
else komma ifråga. Skulle vinsten uppgå till ca hälften av ”normal” vinst bör nedsättning 
till hälften av skattetillägget medges och om det nästan inte alls skulle ha uppnåtts någon 
vinst bör nedsättning göras med en fjärdedel. 
 
Skulle ingen vinst alls ha kunnat uppnås kan hel befrielse medges i vissa situationer, 
bland annat när oriktig uppgift lämnats om storleken av ett underskott och när felet upp-
täcks står klart att underskottet aldrig kommer att kunna utnyttjas på grund av konkurs. 
Uppstår konkurs efter att skattetillägget påförts och det kan konstateras att underskottet 
inte kommer att kunna utnyttjas kan skattetillägget sättas ned till en fjärdedel. Tidsfaktorn 
påverkar skattetilläggets storlek, ju längre tid som förflutit desto mindre anledning att 
befria från tillägget. När det gäller kvittningsförbudet gäller i stort sätt samma principer 
enligt ovan och i fall då en oriktig uppgift lämnats av en företrädare som den skattskyl-
dige inte själv har valt bör hel befrielse medges. Skatteverket bör ha en restriktiv hållning 
när det gäller befrielse av skattetillägg på grunden att skattetillägget blir synnerligen högt 
och inte står i rimlig proportion till felaktigheten, beroende på att saken inte klargörs i 
prop. 2002/03:106. Det kan enligt Skatteverket enbart komma ifråga i ytterst få situa-
tioner. Det fanns inget beslut i enkätundersökningen där den skattskyldige åberopat denna 
grund. 

5.6 Oskäligt lång tid 
Europadomstolen tog i målet Janosevic mot Sverige 2002 hänsyn till flera olika faktorer 
vid bedömningen om skälig tid har förelegat. Särskilt tas hänsyn till fallets svårighets-
grad, den enskildes agerande i processen och myndigheternas agerande i processen. I 
detta fall tog processen sex år och åtta månader vilket inte ansågs som skälig tid enligt 
artikel 6 Europakonventionen. Den skattskyldiges agerande och fallets svårighetsgrad 
ansågs ej ligga till grund för den långa processen. I RÅ 2000 ref 66 jämförs oskälighets-
rekvisitet med brottsbalkens bestämmelser där det finns påföljdseftergift om det tar 
ovanligt lång tid sedan brottet begicks tills straff döms. Det är brottets svårighetsgrad som 
sätter gränser för om eftergift kan ges. Det konstateras att motsvarande bestämmelser i 
taxeringslagen inte finns, skattetillägget kan inte göras om till en annan påföljd eller 
jämkas. Det föreligger skillnader mellan brottsmålsprocesser och skattetilläggsprocesser. 

 41



 

Det andra skälet till att det kan anses oskäligt att ta ut skattetillägg är om det har gått lång 
tid efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att den skattskyldige ska påföras 
skattetillägg, utan att den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet. Denna regel är ny och 
tillkom för att säkerställa att det svenska systemet uppfyller Europakonventionens krav. 
Det ska vara skälig tid för kommunikation, rättsutredning, beslutsskrivning etc. Den 
skattskyldiges agerande har här en stor betydelse, bland annat när i tiden han överklagar 
och om han dröjer med att utveckla sin talan. Betydelse har även hur komplicerad fråga 
ärendet har och hur parterna agerar under processen. Enligt vissa riktlinjer, i skrivelse 
2003-02-03 vid överklagande av beslut, ska obligatoriskt omprövningsbeslut fattas inom 
en månad från det att överklagandet kommit in. Det gäller fall där ingen ytterligare ut-
redning krävs, för då gäller i normalfallet tre månader istället. När det gäller process i 
domstol utgår Skatteverket från domarna i Europadomstolen den 23 juli 2002 där rimlig 
tid kränkts och drar slutsatsen att en liggtid i respektive domstolsinstans på upp till ett år 
inte bör föranleda någon befrielse. Den omständigheten att det gått lång tid sedan den 
oriktiga uppgiften lämnades bör inte självständigt utgöra en grund för befrielse, men i fall 
då det är tveksamt om befrielse ska ske kan detta påverka att befrielse medges. Det fanns 
inget beslut i enkätundersökningen där den skattskyldige åberopat denna grund. 

5.7 Ansvar för brott enligt skattebrottslagen 
I NJA 2000 s. 622 prövades om skattebedrägeri kunde dömas för viss gärning efter att 
skattetillägg påförts. Att den skattskyldige först påförts skattetillägg hindrade inte att han 
sedan döms till påföljd för skattebedrägeri. Skattetillägg och skattebedrägeri är inte 
samma brott då skattetillägg varken förutsätter uppsåt eller oaktsamhet medan skattebe-
drägeri kräver att någon lämnat den oriktiga uppgiften med uppsåt. I RÅ 2002 ref 79 tog 
Regeringsrätten upp samma fråga och ansåg att det inte förelåg något hinder att låta 
skattetillägget kvarstå. Europadomstolens konstaterande tas upp, att ett och samma hand-
lande, eller en och samma gärning, kan innefatta flera brott. Syftet med denna regel är att 
undvika en orimligt tung påföljdsbörda för den skattskyldige på grund av att han döms till 
både fullt skattetillägg och böter eller fängelse för samma felaktighet. I normala fall bör 
det bli aktuellt att sätta ned skattetillägget till hälften. Det är dock bara vid ytterst känn-
bara straff som det kan bli aktuellt att ge hel befrielse från skattetillägg. Enligt Skatte-
verkets interna anvisningar bör befrielse medges enbart i de fall den skattskyldige dömts 
till ett mer kännbart fängelse- eller bötesstraff. Med det menas fängelsestraff på mer än 
ett år eller bötesstraff på mer än 100 dagsböter. Har Skatteverket satt ned ett skattetillägg 
på grund av att den skattskyldige dömts för skattebrott i Tingsrätten och Hovrätten 
därefter undanröjer tingsrättens dom, bör allmänna ombudet inom sin överklagandetid 
kunna överklaga Skatteverkets beslut om skattetillägg. Det fanns inget beslut i enkät-
undersökningen där den skattskyldige åberopat denna grund. 
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6 Slutsats 
Vårt syfte med arbetet var att genom analys av ett antal äldre rättsfall undersöka om 
jämkning hade kunnat ske enligt de nya befrielsegrunderna. Dessutom var syftet att und-
ersöka om Skatteverket utnyttjat jämkningsmöjligheterna från och med 2004 års taxering. 
För att följa den tidigare strukturen i arbetet presenteras slutsatser enligt befrielsegrund-
ernas punktnumrering. Enkätundersökningen och statistiken från Skatteverket används 
här i slutsatsen för att förklara vissa förändringar som skett under senare taxeringsår, 
gällande påförande av skattetillägg. 

6.1 Regeringsrätten och gällande rätt 
Skattetilläggssystemet ska numera framstå som rättvist och rimligt samt tolkas generöst. 
Systemet är dessutom förenligt med Europakonventionen, då kompletteringar och änd-
ringar gjorts i förtydligande syfte för att öka förutsebarheten. Delvis befrielse har införts 
för att öka möjligheterna att ta hänsyn till förutsättningarna i det enskilda fallet och för 
beaktande av oskäligheter hänförliga till skattetilläggets storlek. Hade jämkning av 
skattetillägget varit möjlig i de rättsfall som tidigare beskrivits, utifrån nu gällande rätt, 
eller påverkar inte förändringarna dessa avgöranden? 

6.1.1 Ålder, hälsa eller liknande förhållande 
När det gäller eftergift på grund av ålder har inte befrielsegrunden förtydligats i för-
arbetet, vilket borde innebära att det inte skulle bli någon annan bedömning enligt de nya 
reglerna. Att förarbetet ger uttrycket hälsa en vidare betydelse som innefattar såväl sjuk-
dom (somatisk och psykisk) som psykosociala faktorer vilka negativt påverkat den en-
skildes förmåga att fullgöra deklarationsskyldigheten, skulle dock kunna medföra en 
annan bedömning än tidigare. I RÅ 1988 ref 36, där befrielse inte medgavs, går det inte 
att utifrån fallets förutsättningar säga om det skulle kunna leda till en annan bedömning 
om de nya befrielsegrunderna tillämpats av Regeringsrätten.  

6.1.2 Felbedömning av skatteregel 
Den nya lagstiftningen har en liberalare syn på svåra skatterättliga frågor där hänsyn ska 
tas till den skattskyldiges kvalifikationer. I målet RÅ 1987 ref 61 skulle bedömningen 
kunna bli en annan då det inte var enighet bland ledamöterna och den skiljaktige ansåg att 
det var en ”särdeles svårbedömd skattefråga”. 

6.1.3 Vilseledande eller missvisande kontrolluppgift 
I förarbetet sägs; ”genom att det direkt uttrycks att bestämmelsen ska tillämpas vid vilse-
ledande eller missvisande kontrolluppgifter, bör tillämpningen bli mer generös i detta 
avseende än hittills”. Att reglerna har förtydligats har troligtvis inte någon betydelse för 
RRK K76 ref 1:26 beroende på att det var den skattskyldiges hantering av kontroll-
uppgifterna som orsakat till felet. 

6.1.4 Orimlig proportion 
Som kommentar till oskälighetsfallet, där full avgift inte står i rimlig proportion till fel-
aktigheten eller underlåtenheten, uttrycks i lagförarbetet att avsikten är att befrielse ska 
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kunna ske mer frekvent än hittills. Särskilt vid skattetillägg vilka rimligen måste bedömas 
som oskäligt höga i förhållande till felaktigheten eller underlåtenheten. Detta ska kunna 
ske genom att uppenbarhetskriteriet slopas och genom möjligheten att delvis befria från 
skattetillägg. I RÅ 1995 ref 5 skulle bedömningen kunna bli en annan där Kammarrätten 
ansåg att den skattskyldiges försummelse inte stod i rimlig proportion till påföljden för 
försummelsen. Möjligen skulle Regeringsrätten nu titta mer på beloppets storlek i för-
hållande till underlåtenheten. Vägledande domar behövs dock för att klargöra när skatte-
tillägget inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten. 

6.1.5 Oskäligt lång tid 
Befrielsegrunden oskäligt lång handläggningstid är ny och har införts för att säkerställa 
att det svenska systemet uppfyller Europakonventionens krav. Frågan är här vad som 
anses med oskäligt lång handläggningstid. I förarbetet har det varit mycket svårt att ange 
några riktlinjer för när oskäligt lång tid har förflutit. Det kommer inte att i framtiden bli 
lättare att avgöra och dessutom uttalar Börje Leidhammar i Festskrift s. 190 att ”hand-
läggningstiden tenderar att bli allt längre”. Om befrielsegrunderna blir svårare att tolka 
kommer processerna för de skattskyldiga att dra ut ytterligare på tiden. Även här finns ett 
behov av vägledande domar. 

6.1.6 Ansvar för brott enligt skattebrottslagen 
Även befrielsegrunden som gäller då den skattskyldige har fällts till ansvar för brott 
enligt skattebrottslagen för samma oriktiga uppgift är ny. Det finns även här ett behov av 
ytterligare vägledning genom domstolsavgöranden för när hel eller delvis befrielse kan 
komma ifråga. 

6.2 Skatteverkets tillämpning och statistik 
När det gäller vår undersökning av beslut fanns det inte ett enda ärende som hade jämkats 
enligt de nya befrielsegrunderna. Till stor del beror detta på att många av besluten 
handlade om skönstaxeringar där deklarationerna antingen varit bristfälliga eller inte hade 
inkommit alls. Det saknas för närvarande praxis på området om jämkning av skattetillägg 
och troligen kommer jämkning inte att ske i någon större utsträckning förrän det finns 
mer vägledning. 
 
Utgångspunkten är att hanteringen av skattetillägg fortsättningsvis bör ha sin tyngdpunkt 
hos Skatteverket, där praktiska möjligheter finns att hantera stora mängder av beslut 
angående påförande av skattetillägg. Skatteverkets interna riktlinjer och styrsignaler ger 
viss vägledning för när skattetillägg bör jämkas och var gränserna bör sättas. Vid hand-
läggningen av ärendena är det inte alltid enkelt att se till varje enskild individs omstän-
dighet. Det beror främst på att den skattskyldige inte har någon skyldighet att redovisa 
oklara omständigheter, vilka behövs för att Skatteverket ska kunna göra ett riktigt och 
rättvist beslut. Därmed är de riktlinjer som finns tillgängliga viktiga för att Skatteverket 
ska kunna utföra sin handläggning på ett effektivt sätt. Det är dessutom viktigt att det 
finns vägledning i form av domstolsavgörande. 
 
När det gäller hel eller delvis befrielse är det graden av ursäktlighet och/eller oskälighet 
som är avgörande. Skatteverket anser att om grund för befrielse finns ska det i normal-
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fallet göras en nedsättning till hälften. Om det inte anses tillräckligt med hänsyn till 
omständigheterna kan det vara aktuellt med en nedsättning till en fjärdedel eller hel be-
frielse. Vad ett normalfall är framgår inte av Skatteverkets anvisningar. 
 
Skyldigheten att lämna uppgifter till ledning för deklarationsgranskningen har ökat under 
senare år och det har medfört en förenkling både när det gäller de skattskyldigas dekla-
rationer och granskningen för skattemyndigheten. Detta är något som kommer den skatt-
skyldige till godo när det gäller skattetillägg. Detta visar det minskade antalet påförda 
skattetillägg för fysiska personer. Däremot har det för juridiska personer skett en liten 
ökning av påförda skattetillägg, vilket kan bero på att det görs stora satsningar på att 
granska vissa branscher där det ofta upptäcks brister i redovisningen. 
 
De nya nivåerna för befrielse av skattetillägg kan komma att göra tillämpningen svårare i 
vissa fall, beroende på att det finns fler omsändigheter att ta hänsyn till i de nya befri-
elsegrunderna. Detta kan inte sägas öka förutsebarheten. Däremot kan det komma att 
verka mer rättvist då nivåerna på påförda skattetillägg förmodligen blir betydligt lägre än 
tidigare. I vissa fall kan ett skattetillägg enligt de nya nivåerna komma att utgå med 
endast ett par procent vilket inte blir särskilt kännbart för den skattskyldige. I dessa fall 
kan det ifrågasättas vad det påförda skattetillägget har för effekt. 
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Bilaga 1 
 
Frågor vid enkätundersökningen av Skatteverkets beslut 
 

1. Vilket födelseår har den skattskyldige? 
 

2. Vilket taxeringsår avser beslutet? 
 

3. Har skattetillägg påförts p.g.a. skönstaxering med eller utan deklaration? 
 

4. I vilket inkomstslag har skattetillägg påförts? 
 

5. Vilken fråga rör skattetillägget? 
 

6. Har frågan om dubbelbestraffning aktualiserats? 
 

7. Har frågan om retroaktiv tillämpning aktualiserats? 
 

8. Vad grundar den oriktiga uppgiften? 
 

9. Har skattskyldig invänt att fråga är om obevisad uppgift, oriktigt yrkande eller 
oriktig värdering? 

 
10. Har den skattskyldiges fullgörande av sin uppgiftsskyldighet ifrågasatts? 

 
11. Har skattskyldig invänt att Skatteverkets utredningsskyldighet bort aktualiserats? 

 
12. Har Europakonventionen åberopats? 

 
13. Vilket belopp uppgår skattetillägget till? 

 
14. Har någon befrielsegrund åberopats och/eller prövats? 

 
15. Har jämkning av skattetilläggsbeloppet skett? 

 
16. Har den skattskyldige fått information om jämkningsmöjligheten? 

 
17. Har muntlig inställelse i skattenämnd förekommit? 

 
18. Har den skattskyldige företrätts av ombud? 

 
19. Har ersättning yrkats och medgetts i ärendet? 
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